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গ্রন্ব-পরিচিতি 
উনিশ শতকের মাঝামাঝি সমষে বাঙালীর ভাবলোকে ঘে আলোড়ন ও 

উদ্দীপনা আমিঘ্াছিল এবং কবি মধুস্থদন যে ভাববিপ্লবের সার্থক ধারক তাহারই 

আলোচনা আছে এই গ্রন্থে । ইহ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালযের ডি. ফিল. উপাধির 

জন্য গ্রস্থকারের গবেষণার ফল। এই গ্রন্থে যে দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্িত হইয়াছে 
তাহার পারিভাষিক নাঁদ দন্দমূলক জড়বা" বা ভাযালেক্টিক্ মেটিরিরালিজম্। 

এই দৃষ্টিকোণ লইয়া ইতঃপূর্বে কেহ কেহ প্রবন্ধাদি লিখিলেও ইহার ভিত্তিতে 
একটি সানশ্রিক ভাববিপ্লবকে দেখিবার প্রচেষ্টা বাংল! সমালোচনার ক্ষেত্রে 

বোধ হয এই প্রথম । তাই -তুলভ্রান্তি এবং তত্বের অপপ্রয়োগ ইহাতে থাক। 

স্বাভাবিক । সহ্ৃদয় পাঠকবর্গের সমালোচনা সেইজন্য আমার একান্ত কাম্য । 

এই গবেষণাগ্রস্থের পরীক্ষক ছিলেন আচার্ষ শ্রীন্থনীতিকুমার চটোপাধ্যাঘ, 

কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ঠালযের অধ্যাপক শ্ীপ্রম্থনাথ বিশী এবং বিশ্বভারতীর 
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। ইহাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, বাংলা সমালোচনার 

ক্ষেত্রে এই প্রকাব গবেষণ। অভিনন্দনযোগ্য এবং ইহার দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ 
মৃতবাদপ্রস্তত হওঘ। সত্বেও কোখাও এই গ্রন্থ ধান্ত্রিকতা বা একদেশদশিতাষ 
দুষ্ট নয। 

গ্রন্থের মুদ্রণকার্ধ, বিশ্বাবগ্ালয়ে পেশ কবিবার আগেই দ্রুত সমাপ্ত হওয়া 
অনেক মুদ্রণপ্রমীদ রহিয়া গিয়াছে । একটি শুদ্ধিপত্র অবশ্য সংযোজন কর! 

,হইযাছে, কিন্তু তাহাও সুসম্পূর্ণ নয; একটি বানান ভূল আমাকে বড়ই পীড়া 
দিতেছে £ গ্রন্থের সর্বত্র রেনেস স্” (0২5915581০-01) কথাটি “রেনেসণ লিখিত 

হইয়াছে । কিন্তু আপাতত ইহা অসংশোধনীয়। 

বঙ্গবাসী কলেজ ইতি 

মহালয়া, ১৩৬৫ গ্রন্থকার 





মুখবন্ধ 
মধুহ্দন সম্পর্কে যোগীন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয়ের গ্রন্থের ভূমিকা অগ্রচারীর ; 

সে আজ ৬৩ বৎসরের কথা৷ । তাহার পর মধুস্দন সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত 
ধারণার পরিবর্তন সাধন করিয়া, তাহার কীতি যে সত্যই গতানুগতিকতার 
ব্যতিক্রম তাহা! আমাদের বুঝাইলেন রবীন্দ্রনাথ । মধুস্থদূন যে নূতন কিছু 
করিয়াছিলেন তাহা তাহার সমকালীনেরা উপলদ্ধি করিলেও পরবর্তীকালে 
আমর! ভুলিতে বনিয়াছিলাম এবং যোগীন্দ্রনাথ বস্থ মধুস্দনের খ্রীষ্টান হইবার 
ব্যাপারে এমন চঞ্চলচিত্ত হইয়া উঠিলেন থে যুগের পটতুমিকায় মধুহ্দনের 
জীবনকে স্থাপনই করিতে পারিলেন ন। আবার মধুস্দনের কাব্য আলোচন৷ 
করিতে গিয়া 'র।মা্দিবৎ কার্ধঃ রাবণাদিবৎ অকাধঃ--এই চিরাচরিত সংস্কৃত 
ব্যবসায়ীর মনোভাব লইরা বিচারের ফলে তিনি শুধু করিলেন অলংকা'র-বিচার 
আর দেখিলেন পাপের পরাজয় পুণ্যের জয়। 

রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে মধুন্দনের বে সমালোচনা গুলি করিয়াছিলেন সেগুলি 
আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রত্যাহার করিলেও মধুস্থদনের এতিহা সম্পর্কে, “সাহিত্য 
স্ষ্টি' নামক প্রবন্ধে একটি অনুচ্ছেদ লেখা ছাড়া, আর কোন সম্পূর্ণ ও' 
বিস্তৃততর বিশ্লেষণের দারিত্ব গ্রহণ করিলেন না। ফলে তাহার বক্তব্য নূতন 
আলোকপাত করিলেও অস্পষ্ট রহিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ 
করিয়া ধিনি আধুনিক সাহিত্য-বিচারের পদ্ধতি অনুসারে মধুস্থদনের স্থষ্টির 
বিশ্লেষণ করিলেন, তিশ শশাঞ্কমোহন সেন। অতি-ভাষণ এবং স্ববিরোধতা 
সত্বেও তিনিই প্রথম মধুস্দনের প্রতিভাকে যুগের পট-ভূমিকায় স্থাপন করিবার 
যথার্থ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার গ্রন্থ আজ আর ছাপা হয় না। উহার 
পরেই নাম করিতে হয় মোহিতলাল মজুমদারের । কিন্তু তিনি মধুস্দনকে' 
থাটি বাঙালী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় আসল কথ! বেশী বলিবার অবকাশ 
পান নাই। মধুস্থদন ত বাঙালী ছিলেনই) কিন্তু ভারতচন্দ্রও খাটি বাঙালী 
ছিলেন । আমাদের কাছে এই ছুইজনের সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্তই কি বজ 
কথা নহে? 

এ পর্যন্ত মধুস্দনের প্রতিভার প্রকৃত, নিরপেক্ষ, পুর্ণাঙ্গ বিগ্লেষণ হয় নাই: 
অবশ্য অনেকে মনে করেন, অনেক বলা হইয়াছে, আর বলিবার দরকার নাই । 
কিন্ত অনেক বলা হইলেও ষে অনেক ক্ষেত্রে আসল কথা বল! হয় না_ইহা' 
এই সমালোচকদের মনে করাইয়া দেওয়! প্রয়োজন । 

ব্তম।ন গ্রন্থে প্রধানত এই কথাই প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে 
ষে, মধুস্ছদন ইংরাজ বনিয়া গিয়ছিলেন কি বাঙালী হিন্দুই ছিলেন, অথবা! 
ট'্যাশফিরিলী হইয়া! সমাজের বাহিরে বাম করিতেছিলেন, ইহা ঝড় কথ! 
নহে; বড় কথা হইল তাহার জীবনে ও কাব্যে যুগ-প্রেরণার সম্যক প্রতিফলন 
_যুগপৎ সেই প্রেরণার শক্তির ও ছুর্বলতার। অমধুন্দনের মেঘনা দবধ 
কাব্য তগকালীন বাঙালীর জীবনের মহাকাব্য--সেই জীবনের অফুরন্ত 
সম্ভাবনার ও সেই সম্ভাবনার বাস্তব অপরিপুর্তির। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 



৪ 

দেখিলে তবেই বুঝ। যাইবে কেন মেঘনাদবধ কাবা, কবির প্রতিশ্রুতি সত্বেও, 
বীরশ্রসাত্বক না হইয়া! করুণ-রসাত্মক হইল এবং কেন দীপ্ত পৌরুষের প্রতীক 
রাবণ তাহার অনির্বাণ পৌরুষ সত্বেও কেবলই পরাজিত হইলেন “ভিখারী 
রাঘবের কাছে' এবং একান্ত অভিমানে অবুঝের মত সার] কাব্য ব্যাপিয়! প্রশ্ন 
করিতে থাকিলেন, কেন তাহার ভাগ্যে এই ঘটিল। পাপের পরাজয় ও পুণ্যের 
জয় উদ্োঁষণ বা ধর্ম বিদ্রোহী মহাদভ্ভী” রাবণের নিয়তিবশে একান্ত পরাজয়ের 

কাহিনী মেঘনাদবধ কাব্য নয়। এ পর্যস্ত সমস্ত বাঙালী সমালোচক যাহাঁকে 

নিয়তি বলিয়! ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন, মেঘনাদবধ কাব্যে সেই নিয়তি- 
তত্ব ষে নাই-_-ইহাও আমাদের প্রামাণ্য । পৌরুষের ও যোগ্যতার যে গ্লানিকর 
পরাজয় তৎকালীন বাঞাঁলীর জীবনে ঘটিতেছিল, মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণের 
সর্বনাশ ও মেঘনাংদর অপমৃত্যু তাহারই প্রতিফলন । 

আর রাম ও তাহার অনুচরদের প্রতি অর্থাৎ সমাজের রক্ষণশীল স্থ্টিবিমুখ 

গতান্ুগতিকতার সমর্থকদের প্রতি মধুস্থদনের অবজ্ঞ। সেই যুগধর্মেরই প্রতিফলন 
যাহার মূল কথা হইল মানবতাবাদ, এঁহিকতা, ব্যক্তি*স্বাধীনতাবাদ, যুক্তিবাদ ও 

তীব্র মত্যপ্রেম । 
এই আলোচনা-প্রসঙ্গে সিপাহীবিদ্রোহ সম্পর্কে তৎকালীন বাঙালীর 

মনোভ্ডাব যেকি ছিল এ বিষয়ে এ পধস্ত 'প্রচলিত ধারণার প্রতিবাদ কর! 

হইয়ছে ; এবং দেখান হইয়াছে যে বাঙালী এই বিদ্রোহকে মনে প্রাণে সমর্থন 

করে নাই, এ কথা তথাবিরোধী। প্রসঙ্গক্রমে তাতিরা টোপীকে সমর্থন 
করিয়া আচার কুষ্তকমল যে একটি কবিত। লিখিয়াছিলেন (এখন অপ্রাপ্য ) 
তাহারও উল্লেখ কর! হইয়াছে । 

ইহা ছাড়! তিলোত্তম! সম্তবের আলোচনাঁতে এই কথা প্রতিষ্ঠা করিবার 

চেষ্ট। করা হইয়াছে যে বাংল! সাহিত্যে যে রোমান্টিকতার ধার! রবীন্দ্রনাথে 

আপিয়! পরিণতি লীভ করিল, তাহারও উৎস মধুস্থদন | 
আমাদের প্রধান আলোচ্য তিলোত্তমাসম্তব কাব্য এবং মেঘনাদ কাব্য 

বলিয়া! ইহাদের উপরেই আলোচনা নিবদ্ধ হইয়াছে । নাটক ও প্রহসন 

আলোচন|! কর! হুইয়াছে কেবল শুত্র ধরিবার জন্ত। মেঘনাদবধ কাব্যের 

পরবর্তী স্থষ্তি আমাদের বর্তমান গ্রন্থের অধিকারের বাহিরে । 

এই গ্রন্থের আলে।চনার কোন কোন অংশ সংক্ষিপ্ত অথবা বধিত আকারে 

শনিবারের চিঠি ( কার্তিক, ১৩৬৩), রবিবাসরীয় যুগান্তর ( ১৩ই মে, ১৯৫৬ ), 
রবিবাসরীয়" স্বাধীনতা (১৪ই আষাঢ়, ১৩১০), 015 (জুলাই, ১৯৫৪ ), 
ও চতুক্ষোণ ( কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৬* )--এই পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত 

হইয়াছে। মধুন্থদন সম্পর্কে একটি একান্কিক1 পরিচয় পত্রিকার ১৯৫৪, নভেম্বর 
সংখ্যায় বাহির হয়। 

তাড়াতাড়ি মুদ্রণ-কার্ধয শেষ করিতে গিয়া কিছু কিছু বানান-ভুল ঘটিয়া 
গেল। সে জন্ত ক্রুটি স্বীকার করিতেছি । 

ইতি 

জন্মাষ্টমী, ১৩৬৩ ্স্থকার 



আচাষ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত 
ভূমিকা 



ভূমিকা 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শীতাংশু মৈত্র মহাশয়ের লিখিত এই বইখানি প্রকাশনের 

পূর্বে যখন ইহা! কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ডি. ফিল, ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত 
হয়, সেই সময় অন্যতম পরীক্ষক হিসাবে ইহা পাঠ করিবার স্থযোগ আমার 

হইয়াছিল; এবং তিনজন পরীক্ষকের এঁকমত্য অনুসারে এই পুস্তকের জন্য 
তাহাকে ডি. ফিল. উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। 

বইখানির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। একটা নৃতন এবং এ যুগের অনেকের 

কাছে প্রিয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া! গ্রস্থকার গত শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা 
ধারার আলোচনায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইনি গোড়াতেই আমাদের সচেত 
করিয়৷ দিয়াছেন যে ইহাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হইতেছে মার্সীয়। কিন্ত মান্সীয় দৃষ্টিভীর 
সবটা প্রয়োগের অবকাশ তিনি পান নাই; কারণ ইহার মুখ্য অবলোকন 
হইতেছে 127 200. 672 17৬10170210 লইয়া, অর্থাৎ আলোচ্য কবি বা 

লেখক কি পারিপাশ্বিক বা পরিবেশ এবং কোন যুগবধর্ষের মধ্য দিয়া গড়িয়া 

উঠিয়াছেন, তাহারই আলোচনা হইতেছে এই পুস্তকের মুখ্য কথা। স্ৃতরাং মা্ঝায় 
মতের অনেক বিবাদগ্রন্ত সিদ্ধান্ত যথা 10191606102] 10862119115) ( “ছন্বমূলক 

বস্তবাদ'-_বা বর্মীরা যেভাবে পালি শব্দ লইয়! ইহার অনুবাদ করিয়াছে, “অন্- 

প্রতি-লোম রূপবাদ” )-_-তাহার অবতারণার কোন আবশ্যকতা উঠে নাই । কোনও 
কবি বা লেখককে বুঝিতে হইলে তাহার পৃষ্টভূমিকা স্বরূপ তাহার বুগের 

মানযের বিষয়ে জানাও অত্যাবশ্যক ; এবং ইহাই হইতেছে 781. 210 0১০ 

01067) বিচার করিয়া আলোচন। করার মৃলম্থত্র। কবি বা লেখকের কালেব 

মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ, তাহার রাজনৈতিক অবস্থা, এবং 
জীবনের মুখ্য ক্ষেত্রে কবির আশ ও আকাজ্কা, এবং আকাজ্ার পৃতি বা 

আকাক্ষার বিষয়ে ব্যর্থতা, ইহারই বাতাবরণে কবি আত্মপ্রকাশ করিয়৷ থাকেন । 

প্রস্তুত গ্রস্থে লেখক বনু পষ্ঠ। ধরিপা, গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙ্গালা দেশের উচ্চ 

ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের মনকে সংস্কারমুক্ত করিয়া দিবার জন্য যে-সকল 

শক্তি কার্যকর হইমাঁছিল--যে-সকল দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর 



ডি 2 

ড/610217501780108 অর্থাৎ বিশ্বপ্রপঞ্চ ও মানব সম্বন্ধে যে বোধ বা বিচার ধীরে 

ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার আলোচনা আছ্ে। এইরূপ আলোচনার 
উপযোগিত সকলেই স্বীকার করিবেন । গ্রন্থকার গত শতকের শিক্ষিত বাঙ্গালীর 

বিশ্ব ও মানব সম্বন্ধে জাগরিত যে বোধ বা বিচারের বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা 
আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হইয়াছে । 

্ন্থকারের মতে এই যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনে সর্বাপেক্ষা বড় কথ! 

হইতেছে-তাঁহার অপীম এবং ছূর্দমনীয় অগ্রগতির আকাঙ্া, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
সামাজিক প্রতিকূলত| ও বিদেশী রাজণক্তিব শোষণ ও শাসনের প্রভাবে এই 
আকাজ্ার অপরিহার্ধ্য ব্যর্থতা। এই অবস্থার মধ্যে লেখক মাক্সায় মতবাদের 
অতিপ্রিব সিদ্ধান্ত শ্রেণীসংগ্রামের কোন স্থান বা ক্রিয়৷ পান নাই। প্রস্বত 
পুস্তকের অর্ধেকের উপর এইভাবে শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্তের বিশ্লেষণ লহয়া 

লেখক যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহা তিনি প্রমাণপঞ্জী সহকারে এবং বিশেষ 

ঘোগ্যতার সহিত উপস্থাপিত করিয়াছেন; তজ্জন্য তাহাকে সাধুবাদ দিতে পারা 

যায়। শিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরেজী সাহিত্যের কল্যাণে যে মানসিক বিচারশীলতা 

এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী পাইল, যে নবীন আধিমানসিক শক্তির অধিকারী 
হইল, তাহার পূর্ণ পরিণতির পথে কতকগুলি অনপেক্ষিত এবং অনপনেয় 
বাধা দেখ! দ্রিল। ইংরেজ শোষণ-নীতির ও দমন-নীতির সহায়করূপে দেখ দিল 

বাঙ্গালা দেশে একটা পাটোয়ারী মনোভাবধুক্ত জনসমাজ__-যে জনসমাজ শাসনের 

ক্ষেত্রে এবং ব্যবসারের ক্ষেত্রে ইংরেজেরই অনুগামী হৃইয়া ফাঁড়াইল। বহয়ের 

এই অংশ গ্রন্থকার একটু বেশ তেজের সহিতই লিখিযাছেন, এবং তাহার 

লেখা পড়িয়া বুঝিতে পারা যায় যে, তাহার নিজ মত প্রকাশের শক্তি আছে; 
এবং বাঙ্গালা দেশের এই যুগের মানবধর্ম ও সাহিত্যধর্ম সম্পর্কে তিনি পড়াস্তনা 

করিয়াছেন যথেষ্ট, এবং যাহা পড়িয়াছেন তাহা আত্মসাৎ করিতেও পারিরাছেন। 

কিন্তু যেখানে তিনি মধুস্দনের সাহিত্যিক কৃতিত্বের মৃল্য-নিরূপণের চেষ্টা 

করিয়াছেন, সেখানে তিনি বিশেষভাবে ম্বকীয একটা দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণ। 
করিম্লাছেন। মধুন্থদন অবশ্য তাহার জীবনে ও চিন্তায় এবং সাহিত্যিক প্রকাশে, 
যাহ! অযৌক্তিক এবং কেবলমাত্র গতান্্গতিক, তাহার বিরোধী ছিলেন? এবং 

তিনি ছিলেন তেজীরান্ শক্তিশালী বীর পুরুষেরই গুণগ্রাহী; এবং যে প্রগতি 

বা উন্নতি কেবল নিজের ব্যক্তিগত শক্তির আধারেই কাধ্য করে, তাহারই 



(1০ ) 

সমর্থক এবং পৃজারীও তিনি ছিলেন। এইরূপ শক্তিশালী পুরুষ, প্রতিকূল অবস্থার 
মধ্যে পড়িয়া নিক্ষলতা ও ব্যর্থতার অভিশাপে বিধ্বস্ত হইয়! যায়। লেখক 
মধুস্থদনের রচনাবলীকে সাধারণভাবে শিক্ষিত এবং আদর্শবাদী স্বাধীনতাকামী 
বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনন-শক্তির প্রতীক বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। 
এই দৃষ্টিভঙ্গী তাহার লেখায় সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকর হওয়ায়, মধুস্থদনের 

কবি-ব্যক্তিত্বের গঠনে অন্ত কি কি শক্তি কার্য করিতেছিল, আমার মনে 

হয়, মে বিষয়ে তিনি তেমন অবহিত হইতে পারেন নাই। মধুন্থদনের 
যুগের ইয়ং বেঙ্গলের মত, কবি নিজে 1:00-এরই অন্থুগামী ও অন্থুকারী 

ছিলেন; এবং ইয়ং বেঙ্গলের প্রত্যেকেই নিজেকে ক্ষুদে” বা ছোটখাট 8510 

বলিয়াই মনে করিতেন। মধুস্থদন তাহার প্রাথমিক কবি-জীবনে 85:০7-এর 
মোহে পড়িয়াছিলেন একথা ঠিক; কিন্তু কিছুকাল পরেই তিনি 741160-এর 

কবিতার সাগর-গর্জনের দ্বারাও অভিভূত হইয়াছিলেন এবং তাহার নাট্যপ্রতিভা 
হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি কখনও শেকস্পিয়রকে ভোলেন নাই । 
্রস্বত গ্রন্থে লেখক মনে করেন যে, মধুস্থদনের কবিতার মধ্যে কোন 7096 
ব৷ নাটকীয় ভঙ্গী নাই--তিনি ভাবশুদ্ধির সহিত লিখিয়াছেন, ভাবের ঘরে 
চুরি করেন নাই; এবং যেখানেই তিনি নিজের রচনায় ছুঃখের আবেগের 
পরিচয় দিয়াছেন কিংবা পরাজয়ের কথা বলিয়াছেন, সেখানে লেখক, কবির 

মনে যে ছুঃখবিলাসের সম্ভাবনা আছে, তাহা ভাবেন নাই; তিনি তাহার মণ্যে 

কেবলমাত্র উনবিংশ শতকের শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনের ব্যর্থতার শোকগাথাই 
পাইয়াছেন। এই দৃষ্টিকোণ ধরিয়া বিচার করিলে আমার মনে একটু আশঙ্কা 
হয় যে, গ্রন্থকার মধুন্দনের ব্যক্তিত্বের ও চরিত্রের যে চিত্র আকিয়াছেন 
তাহা বস্তনিষ্ঠ না হইয়া কতকটা যেন আত্মনিষ্ঠ ব্যাপার হইয়া দাড়াইয়াছে। 

অধ্যাপক মৈত্র এই বিষয়টাই আমাদের কাছে আগ্রহের সহিত উপস্থাপিত 

করিয়াছেন যে, মধুস্থদনের রচনার মুখা কথ! হইতেছে জীবনের ব্যর্থতার বেদনা 
ও যন্ত্রণা মাত্র, এবং প্রায় আর কিছুই নহে (তাহার মধ্যে যে একটা স্বতঃ- 

উৎসারিত কাব্যধর্ম আছে, যাহা গীতি-কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে, সেটা 

অবশ্ লেখক স্বীকার করিয়াছেন )। লেখকের এই দৃষ্টিকোণ যে মধুনুদনের 
কবি-প্রতিভায় কেবল জীবনে ব্যর্থতারই প্রতীক খুঁজিয়৷ পাইয়াছে, এটা 
"লেখকের মনে যে ভাবধারা কার্যকর হইতেছে বলিয়া! মনে হয় তাহারই 
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প্রতিফলন__এই ভাবধারার মধ্যে বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্য সমস্ত £8০6০:5 (সত্তা )__ 
কে অতিক্রম করিয়া কেবল মানুষেরই জয়গান করা,ক্ষণস্থায়ী মানব-জীবনকেই 
দেবত্বের আপন দেওয়া । 

মতবাদ বিষয়ে লেখকের এই যে আস্থ! বা আত্মনিষ্ঠ বিচার বা অনুভূতি, 
ইহার সহিত অনেকে একমত না হইতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলেও 
সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়! বিচারকে প্রথম হইতেই 
ন-স্যাৎ করিয়। দিবার কথ, নিরপেক্ষ সমালোচকের মনে আসা উচিত নয়। 
এইজন্য আমি বলিব যে,গ্রস্থকারের দৃষ্টিভঙ্গী যাহাই হউক, তাহার আলোচনা- 
শৈলী প্রণিধানযোগ্য- যদিও আমরা লেখকের সঙ্গে আদৌ একমত হইতে 
পারি না, যেখানে তিনি একটু অনাৰশ্ঠক তীব্রতার সহিত মধুস্থদনেব রচনার 
পূর্ব সমালোচকগণের মন্তব্যের প্রতিখাদ কধিয়াছেন। রবীন্দরনাথও লেখকের 

এই সমালোচনা হইতে বাঁদ পড়েন নাই । আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, 
লেখকের পূর্বে ধারা মধুস্থদনের রচনা লইয়া বিচায় করিয়াছেন, তীহারা 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে কবির চিন্তা, দর্শন এবং সামাজিকতা ও কাব্যধর্মের 
প্রতি আলোকপাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য, তাহাদের এই সমস্ত 

বিভিন্ন দুষ্টিকোণের যৌক্তিকতা ও সার্থকতা বিচার করিয়া! দেখিবার বস্তু । 

তবে সাহিতাক এবং অন্তবিধ আলোচনায় একেবারে অপরিবর্তনীয়রূপে মত স্থির 

কবিয়া লইযা বিচার করিতে যাওয়া সংস্কারমুক্ত মনের পরিচায়ক নহে । 

ভূমিকা লিখিতে গিয়৷ দেখিতেছি লেখকের সহিত অশ্ণার দৃষ্টিভঙ্গীব 

পার্থকোণ কথাটাই যেন বড় হইয়া উঠিল। কিন্তু সাধারণভাবে আমাব মনে 
হয থে, অন্য সমালোচক বা মধুস্থদনের অন্গুরাগী পাঠকের সঙ্গে মতভেদ হইলেও, 

একথা! স্বীকাব করিতে হইবে যে, প্রস্তত পুস্তকখানি বাঙ্গাল! সাহিত্যের আলোচনার 

ক্ষেত্রে একটু নবীনত্ব আনিয়াছে। অবশ্ঠ লেখক তাহার দৃষ্টিভঙ্গী অন্য 
সমালোচকের অন্ুমোদণীয় করিবার জন্য তাহার নিজের কথা সম্পূর্ণ নৃতনভাবে 
বলুন, একথা বলি না; তবে তাহার প্রস্তাবিত কতকগুলি মূলস্থত্্ যে বিচার- 

সাপেক্ষ, তাহা বলি। এই পুস্তক পাঠ করিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন যে, 

লেখক এই বই রচনার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি লইয়াই অবতীর্ণ হইযাছেন। 

সাহিত্য-আলোচনার ক্ষেত্রে, একটা বিশ্বন্ধর ও সর্বাতিগ নীতি বা পদ্ধতি 

যে হইতে পারে আমরা তাহা মনে করি না। তবে বিচারের আধার রূপে 
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যে নীতি গৃহীত হইয়াছে, তাহা যুক্তিসহ কিনা তাহা দেখা আবশ্বক । লেখক 

তাহার আবিষ্কৃত “ব্যর্থতা"র মান লইয়! সবকিছু বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 

সেইজন্য মাঝে মাঝে তিনি এক কথারই একটু বেশী পুনরুল্লেখ করিয়াছেন । 
বাঙ্গালা ও ভারতীয় সাহিত্য ছাড়া ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত তাহার ভালো 

রকমের পরিচয় থাকা সত্বেও তিনি ইউরোপীয় শব্দ '[২67915587)0”-কে 

বাঙ্গালায় “রেনেসা” রূপে লিখিবার উধ্র্বে উঠতে পারেন নাই। কিন্তু এ হ 

বাহা। আমার কাছে এই বইয়েব মূল্য এইখানেই যে একটা নৃতন দৃষ্টিপাত 
লেখক আনিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং মাক্সবাদকে আশ্রয় করিলেও 

এই মতবাদের সবকথা ঢুকাইবার চেষ্টা তিনি কবেন নাই__এ বিষয়ে নিরপেক্ষ 

দৃষ্টিভঙ্গী দেখাইয়াছেন_-এবং এই সব কারণে কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে এইবৰপ 
পুস্তকের সার্থকতা ॥ 

ন্থধর্মা”, হিন্দুস্থান পার্ক, 
কলিকাতা, শ্রীস্থনীতিকুমার চট্রোপাধঢায় 

৩।১২1৫৮৮ 
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স্ুগ্রাল্ন্ত হবএরতকছদস্ 

প্রথম পরিচ্ছেদ 
সেই যুগ 
€ক) 

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙালীর নবজাগরণের কথা 'আজ 

এত স্থপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত থে, এ সম্পর্কে যুক্তি-তর্কের অবতারণা 
নিশ্পয়োজন। আর এই জাগরণ যে শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না, 
পরন্, ছুই-দশ বছরের ব্যবধানে প্র।র সমগ্র ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষেই ব্যাপ্ত 

হইয়াছিল তাহাও স্থুবিদিত। মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে. বিহারে (অবনত তখন 

বিহার বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল ন1), আসামে (বাংলার সঙ্গে তখন একত্রীভূত) 

এই নবভাবের উন্মেষ নান! মাপ্যমেই ঘটিয়াছিল। কিন্তু বাংলাদেশে ছিল 

এই ভাবগঞ্জগার উম্স-মুখ। তাহার কারণ এই বাংলাদেশেই ইংরাজের 

শাশীত প্রতীচ্যের নূতন গণতান্বিক চেতনার গওসার ও প্রভাব প্রথম স্বপ্রতিষ্ 

হইয়াছিল। যদি ইংরাঁজ আমাদের দেশে না আসিত তাহ! হইলে এই নূতন 
'ভাবপারা এ বিশিষ্ট দেশে ও কালে প্রবাহিত হইত কি না, এ আলোচনা আজ 

নিরর্থক । তথ্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াই আমরা অগসণ হইতে চাই। 

ইংবাজ বাঙালীর তথা ভারতীয়ের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হরণ 

করিয়াও যে তাহাদের মানসলোকে এই অভিনব ভাবতরঙ্গ বহাইয়াছিল, ইছা 

বিস্ময়ের না হইলেও, কিন্তু ভাবিবার বিষয় । সেইজন্ত ইউরোপের বিভিননদেশে 

পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে যে নবজীবনের স্চন! হইয়াছিল, তাহার 

সঙ্গে সুদূর প্রাচ্যখণ্ডের এই রেনেসার মূলগত প্রভেদ আছে । 

প্রতীচ্যে এই রেনের্সার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল নব জাতীয়তা-বোধ, নৰ 

মানবতা-বাদ (1311111911510), জীবনের অপরিসীম বিস্তারের প্রতিফলন হিসাবেই 

কল্পনার অপরিমেয় বিস্তার। সেখানে বাস্তব জীবনের সঙ্গে ভাবলোকের 

আত্যস্তিক বিরোধ ছিল ন1। ক্রিস্টোফার মালে? যখন তৈমুর লঙের কাহিনীর 

মাধ্যমে সে যুগের নূতন মানুষের নিঃসীম জীবনপিপাসাকে রূপ দিতেছিলেন, 

তখন বাস্তব জীবনেও ভাস্কো-ডা-গামা হইতে আরম্ভ করিয়! র্যালে পর্যস্ত 

সকল অভিযাত্রীই পৃথিবীকে নৃতন করিয়া আবিষ্কার করিতেছিলেন 7 গ্যালিলিও, 
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কোপর্ণিকস্ ও কিছুপরে নিউটন ও লাইবিনিৎস্ পৃথিবীর সীমা ছাড়াইয়া শৃন্তে 
পাড়ি জমাইলেন মানুষের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের মধ্যে এই অসীম জ্যোতিলেণিককে 
ধরিবার জন্য, তাহাকে পৃথিবীর অধিকারে আনিবার জন্য; ফ্রান্সিদ্ বেকন 

স্থাপন করিতেছিলেন প্রকৃতিকে আবিফার করিবার নূতন কলাকৌশল; আর 
দুধর্ষ আর্মাডাকে পরাজিত করিবার উল্লাসে ইংলগ্ডের নবশক্তির আধার 

মধ্যবিত্ত সমাজ সাত সমুদ্রের রাণী হইবার কল্পনায় তখন মশ.গুল। অষ্টম হেনরীর 
রাজ্যকালে রিফর্ষেশন ইংলগীয়দের এই নব-জাতীয়তাবাদে দীক্ষা গ্রহণের 
সুযোগই করিয়া দিয়াছিল পোপের সঙ্গে এবং তাহার ণু০1য [২০11211 

151110179, এর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করাইয়া । এই রিফর্মেশন আপাতদৃষ্টিতে ধর্মীর 
আন্দোলন হইলেও মূলত ইহা! উদীরমান মধ্যবিত্তশ্রেণীর এবং জাতি (121911)- 
ভিত্তিক নিরস্কুশ রাজতন্ত্রের (210501066 1010111011) সহায় হিসাবেই 

ইংলগ্ডে সংসাধিত হইয়াছিল £ ৭৮11৩ 11001৮21787 ৮৮29 ? 

০119,11590, 111051112019119] 015211152,61911 1510] 51100090.90. 11) 

5(91)115171110 2 11151715 02109ি621)15 11101701901 111 010 1906 

০? 0০, 7৮611 1 0101001]  (111109.,.,,০০০5১৮, (1215 1010911919919 

দা 96651 1596110601৮ 15111592010. 101211005, 77127 2726 

007185 07 62147211324 7407, 54225 16 95 1901110. ০০ 1650 

05১ 5:511619] 220 01017] 0911101106১ 001 0129 10168101115 01 026 

09191 17709091915 ৮95 2 11909552561 11 6116 0168.01911 ০0 

(159 21501%89 £%012/075625.........1105 7:965965206 [39091219192 

স০,5১ (11160018 111 9961105) 2. 49011£2021 77700715011 ,.১১.,., 

11) 9069,5012191]] 6০ 69. 091921 111011010919 951)19960 

1695]11 111 25115 259, 1196 21599 11) 01910 00110106, 416 

9159,0256 00915, চ191109 9111 5109111,) 1556] 1010916 1011 

0106 797905% 1950952 01365 11000. 6০196 2101 6০ ০0176012170. 

50196 16 001 0217 ০৮1) ০1115 25 0129 [1611017 111155 129.0 

00112 %/11119 6119 70055 11৮60. 2৮ 4১৮12711010, 110 612 51506561001 

66116017002 50051 10909210 7121109 2110 ৪0911. 1 

[15 25 1০ 219156০6606 2 560£561 0০ ০010601 011 

[10ত25 7০051 011553 25:0:011155 10 0০05৪018110 ৪1011 

569০৭. 120519170,  ড০1565 ৪20. 751015 ৮]]1 06880 0% 
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19611551178 0096 006% ০0110. 09101066 ৮৮101) 7121006 2110 99111 

101 6126 ০0101 ০: 020 79198072110 1 ৮৮2, 1106 611] 0116 "16 

01511105191101 01126 61165 6৩০1 00 9156 50519 €0%/2105 06611 

11101512110 11911] 1১912] 00110101, ০০, 

£1:0 101021 ৮5101] 1২011710 ৮৮25 2.111199 11112159119 'আ০]- 

0011760.......1:110 059.010119 ০1 (115 1১21)209 +৮০16 019111560 6৮০1 

05 1219৩ 5806109115 ০£ 012 01015 9110. ৮71591] [10101 111 159] 

06019760 1111115516 11000. 06 018 013070]) 11)616 ৮2 11606 

0191)951010911 65:09] £1011] 0112 111011)5.,-০,৮, 119659102116151)] ৮৮25 

00270০90501 10928 £/519£/4716 6122 10191/121" 7025$ 77,000170176.১ 

ইংলপ্ডে এই যে নূতন সমাজ-ব্যবস্থার নূতন মান্য অভিনব মন ও 

অচিন্তযপুর্ব জীবনাদর্শ লইয়া আবিভূতি হইতেছিল, সেই মানুষ সম্পর্কেই 
শেক্সপীয়র বলিয়াছেন 2 “1796 ৪. 0106 ০: ০] 19 9, 11101) 150 

11019016117 1695911) 1107 11101116011] 0900161659১ 111 10200] 2110 

11)0951119, 110 €50:095 210. 90110112701 10 2001010110৭ 11155 

20. 21550] 11) 2100151761)১10911, 1১07৮ 11156 2 ০6135 19621 

091 076 ৮9110) 019 09799091101 9111111919 ১৮২ এবং এই নুতন জগণ্ 

ও নূতন মানুষকে রূপায়িত করিবে যে কবি, তাহার ক্ষমতারও যেন কোনো 

সীমা-পরিসীম| নাই £ 
€]:115 [9969 259১ 110 2, (11০ 1161125 10111115, 

10901 5121006 00111 11525210 €০ 62,203) 

[70111 29101 6০ 172,৮21. 

4110 55 11119 51112,61911 1099195 91012 

1119 0011)15 01 01711155 01111110৮11) 16 [0০965 0612 

11027005601] 69 51381905) 8,1105195 6০9 9115 11010110105, 

4 1909] 11919120101 2110. 2. 11191119,৩ 

এই কল্পন৷ আর মূলত ৮126০র সেই দৈবী প্রবত'না নহে; ইহা এখন 
কবি-মাঁনসের একটি সহজ শক্তি । [1910র কবি লেখেন স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা- 

বশে, কিন্ত কি লেখেন তাহ তিনি জানেন না। তাহার আবেগ আছে কিন্ত 

জ্রান নাই। তাই রথের গতি যখন হোমার বর্ণনা করেন তখন সেই 
গতি সম্পর্কে তীহীর জ্ঞান রথচালকের জ্ঞানের কাছাকাছিও যায় না তিনি 
যখন লেখেন তখন প্ররুতিস্থ থাকেন না; তখন তিনি থাকেন দৈবী আবেশে । 



ও যুগন্ধর মধুহন 

[২61১011০ গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে এই কবিকেই প্লেটো সমাজ হইতে 

বহিষ্কার করিয়াছেন। বহিষ্ষারের বা অস্বীকৃতির নানা কারণের মধ্যে প্রধান 

হইতেছে কবির অজ্ঞতা ধা সত্য জ্ঞানের অভাব । 190০র এই নিষফরুণতার 

কারণ অবশ্য 11716911506 ( মনন বা বুদ্ধি) এবং [1112031191017 (কল্পনা) এর 

বিরোধে মনন-জনিত বা বুদ্ধি-আয়ত্ত জ্ঞানকেই জ্ঞান বলিয়! স্বাক্কতি দান এবং 

কল্পনাকে জ্ঞানবিরোধী বলিয়া প্রচার । 4$128696০ যে পরে কাব্যকে 

ইতিহাসের চেয়েও বেণী বিশ্বজনীন (01115158] ) ও 00111195010131091 

বলিয়াছিলেন৫, সে বিশেষ করিয়া ট্র্যাজেডির ঘটনাবিস্তাসের আভ্যন্তরীণ 

সামপ্রম্ত ব! কার্ধ-কারণ-সম্পর্ক সিদ্ধির জন্য 2 41011) ৮1126 ০ 119৮6 

9910. 16 ছা11] 00 52611 (1120 (115 09265 91100619115 69 06501105, 

1196 020 01211196026 1055 11801061060, 1006 2.151110 01 011115 00981 

11191) 11921)0011) 1.5.5 110 19 19093811916 25 0৫716 17০9016 0 

£2025527/৮, ৬. £11569016 কাব্যলোকের আস্তঃসৌসাম্যের (10119£ ০০1- 

519601105 ) উপর নির্ভর করিয়া উহার মূল্য নিরূপণ ও প্রতিষ্ঠা করিলেন) 

কবি যে বাস্তব জ্ঞানের (0010061০ 110সম1026 ) অধিকারী এ কথা স্পষ্টত 

প্রমাণ করিলেন না। রোমক যুগ ও ইতালীয় রেনে্সীর স্ফুরণের মাঝেও 
শিল্প ও সত্যের এই প্রশ্নট অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছিল, কারণ এই দীর্ঘ ঘুগ 

ধরিয়া /7156061 এর বদলে হোরেসের এবং জ্ঞ।নবিস্তারের বিরোধী চার্চের 

গ্রাধান্ত। ইংলণ্ডেও রেনেস যুগে £115905 এর 7০0105 প্রায় অজ্ঞাতই 

ছিল। কিন্তু যুগচেতনাই যেন শেল্সপীয়রের মুখ দিয়! বলাইল £ কবি স্বর্গ-মর্ত্য- 
পাতাল বিচরণ করিয়া যাহা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত ছিল, তাহাকেই নাম- 

ধাম প্রদান করিয়া আমাদের অন্ুভবগম্য করেন। কবি শুধু সত্য দর্শনই করেন 

না,আমাদের অনধিগম্য সত্যও আমাদের গোচর করেন । কবির এই আত্ম প্রত্যয়, 
এই স্ব-ধর্মে প্রতিষ্ঠা, নবধুগের চেতনা-প্রন্থত । তিনি নিজেই জানেন 2 “ডু11905 

[7200109, 0 10117, 01 106 (০9 1750111097,...তবু সেই শিল্পই ত মানুষের 

মনকে রসাধ়িত করে । কবির ধর্ম সম্পর্কে এই মহৎ চেতনা রেনেসী যুগের 

বৈশিষ্ট্য; এই রেনেঞ্ার যুগেই মানুষ নিজের সুপ্ত এরশ্বর্য আবিষ্কার করে। 
এতদিন যে করে নাই, তাহার কারণ সামাজিক শক্তি ও সামাজিক প্রয়োজন 

সেই সব সুপ্ত সম্ভাবনার. স্ফুরণের অনুকূল ছিল না। যে সমস্ত নুতন 

সামাজিক শক্কি-সমাবেশের কথা আগে উল্লেখ করা হইয়াছে ২য় অনুচ্ছেদ ] 

সেগুলি অবশ্ত সবই ভাবলোকে ক্রিয়৷ করে-__অর্থাৎ সেগুলি সবই অধিসৌধের 
ব্যাপার ( 540615620065151 )- জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, ভৌগোলিক আবিষ্কার, 



যুগন্ধর মধুস্থদন € 

শিল্প-সাহিত্য সব কিছুই মনোজগতের সামগ্রী। কিন্তু মনোজগৎ 

নিরবলম্ব নহে-_সে শুন্তের মধ্যে ক্রিয়া করিতে পারে না। সমাজদেহের 

অর্থনৈঠিক বনিয়াদে কোনো মৌলিক পরিবর্তন না ঘটিলে ভাবলোকেও 
কোনো মৌলিক রূপান্তর ঘটে না। ইহার অর্থ এই নহে বে, অর্থনৈতিক 

জীবনের পরিবর্তন দিরাই মনোলোকের সকল পরিবর্তন ব্যাখ্য। কর। যায় 

বা, অর্থনৈতিক পরিবর্তন না হইলে ভাবলোকে কোনে! পরিবর্তনই 

হয় না। কিন্তু মনে।জগতের কোনে। মৌলিক রূপান্তর, সমা্গের জীবন- 

ধার[য় কোনে। বুনিাদী পরিবতর্ন না আসিল, ঘটে না; এবং এই 

বুনিয়াদী পধ্ষিবর্তন অর্থনৈতিক, কেননা সমাজ-জীবনের ডিভিই হইল 

অর্থনীতি বা ধনোতপাদন ও বণ্টশ-ব্যবস্থা। । অগ্টাদশ শতকের শেষে এবং 

উনবিংশের প্রথমে শিল্পবিপ্রব না ঘটিলে যেমন রোমার্টিক ভাবধারা আসিত না 

পরিপুষ্ট হইত ন| ফরাসী বিপ্লব (থে বিপ্রবেরও মুলীভূত কারগ অর্থনৈতিক 

বনিয়াদের পরিবর্তনের সুচনা ) ন| ঘটিলে, তেমনি রেনেপাও আপিত না, শুধু 
ইংলগ্ডে নহে ইউরোপের 'ন্ান্ত দেশেও, যদি সমাজ-জীবনের অর্থনীতির মুলীভূত 

পরিবর্তন না ঘটিত। অর্থনীতির ভাষান্ধ বণিতে গেলে ইংলগ্ডে রেনেসা ঘুগে 

চৈত্ন্তলোকে থে বস্তা আপিয়।ছিল, তাহার ভিওিমূলে ছিল পুরাতন সামন্ততন্্ের 

দ্রুত বিলোপ ও নূন ধনতন্থের উদ্ভব । অবগ্ত এই পরিবর্তনের সুচনা হইয়াছে 

অনেক আগে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই 2 5019 00100566110] 005৮ 2) 

[001011015 377011550 13 2 56110121]  121150011012291 ০91 

16600011311] 169.01115 016111100615 609 165 0.5011116 0110 (110 (710 012 

06 2 02001091150 25110111000. 

এই বপান্তরের পর্যায়গুলি নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলি হইতেই স্পষ্ট £ 

545 006 0০৬115 816৮৮ 111 9126) 2206 9011915 0116 11109 

061205 ঠ0 800161911 6০১ 2110. 50116011165 111 01190516191) ০ 

0০ 1০210112116 5111105. .../115652 01105) 11155 6119 715 

018,062 1111109115) 516 01500101260 2110. 01611 91060 0০ চডছ০9]] 

5601201%, 1385101১611 51.11150 01:2.60511)610১ ০০9৮:6৭ 19 020 

50110 0129.1115961017) 008 151661 6০৮৮115 59011 2৮80601 & 

£1092600 0010111901017 ০৫ 55090960. 51:65 2110 9611915 110 19:111160 

৪, 50011161560. 01955 06 01151511190. 2,117 11159111911 21111019560. 

129111615”,৯ ইহারই ফলে সৃষ্ট হইল ক্ররযোগ্য শ্রমশক্তি--অর্থাৎ দিনমজুর | 

এই দিনমজুরের আবির্ভাব না হইলে ধনতন্ত্র আবিভূতি হইতে পারে না। 
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25 11 [116 0111] ০6 11110119110 081169] 6196 616 9156 21581 

20011111111901011 ০0 0০186০19 [)10196165% (091 01909. £1:11 1190 

200 1019506 1111909105116 0610. 0120 171910119116 02191691 101110. 101 

105 01951960113 11] 17411518110 ৮783 6116 ৮৮০০1 080০," 11016 

11100169116 ৮599 [119 11101101015 19951610911 ০৫ :1211012110 95 & 

ঘা০০1-210551115 002011615...5516]) 0105 ৫1০1 ০1 0116 (1809 

1%1151151) 93001161510 9290 0০ 01191161155 01611 00191611 

11219--1105 210%7 00 ০9৫6 0806 011 2, 11961091191] 50916 1115091%60 

6112 10955 ০ 101911 ০? 61261] 6১:011151৮6 013%1155659 15 0116 

01121765150 (০0%৮115....১1112 06011176 07 81109115111 21101 (12 

27062 ০৫ 6906 160. 6০0 01121159511] (116. 011919016] 06 (৪52- 

61০10 (196 10790. 1779506 11170109116 00175011105. ....11 0501117 

০£:5110911511 1190 0152660 2 21071115 01751011615 6201) 

0০৮৮০211 0115 21526 10219115200. 0116 15561 12110 05%11615 ০1 

15111517165. 5 001106 006 591118 19611090 01186 0115 1091 

95105 7০15 [21611 চ5111011 92:৮6 1211121016116 169 1110906111 02117. 

4৮ ঠ156 211 5600025 58% 6956৮106225 0119 10০00, 210 

11121621015 0109 01009011155 ৮615 00111111950. 1) €13 £1681£ 

0210105, 11611 09171 2, 1921100 ০% €300613111611. 017106117769 

(11516 দ্য: (12165 7011555+-13910115, 01155 2110 00011170175, 

99116611115 0112 10111555565 996 210116 60 16151266 017 1112160515 

00110611111 (906,5551010 00501515191] 0122151119115 ০ 025 

917115-1602551061115 022. 51019.1151 19.1100717015--6091 01611 

[019,065 111 0116 001111110115 101) 0122 161012561169.61৮655 ০0 026 

০ 1116101791705, 11015 211151106 99665110119 11101017917 169 

2110. (115 50111155 15 6112 15৮ 60 0116 9100] 0? 79101121110171215 

[0০761512112 111 01956 098765 0 1%1110192 0৪ 161)15501709- 

€155 170০90155 11101) 516 00 210006 01215 61176 00111160. 270 

প1] 11121 02525 0159.192160. 7102 0125 060111160৫6 69100911517, 

117 73410619110. 626 0:60111 ০? 15002115111 01019 5051150761760 

02০ 10০952001. ০৫ 016 ৫0110100115 25 011 11011-661109] [21 ০ 

1081112005116,৮১9 
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ইহার ফলে সম|জে যে দ্রুত পরিবর্তন" আসিল তাহার মুল কথা 
হইল অর্থ-কৌলীন্ত । সেই অর্থ-সঞ্চয়ের পথে কোনে! নৈতিক বাধাই যথেষ্ট 
নৈতিক বলিয়া মনে হইল না। কারণ অর্থ-সঞ্চয়েচ্ছুরা ইহা বুঝিয়া লইয়া- 
ছিল যে, স্তায় এবং সততা আর ধনবত্ত! সমব্যাপক কথা নহে 2 *ুশু।০ 7255 

(০ 2101101 26. 1012105) 2110 17795 ০৫ 1617 000] 2 70215110191 

15 0128 ০1 6115 19596 2170. 5616 19 1106 111000610 ).......ন ০ম 

1121010115 0265 1150. 117 9132111) 01] 016 17120950116 11101111691715 

ড011 2০10 1 0110. 71126 11115611519 01509109 0110৮902651 

বা 16 0215 ০6006 00712, ড 17606 17119176 01702 199 01151 

8:59111,.8 001 ০10, 50111 6112 ৮০110 ৮7০010110 106 1170012 

112100151 11 07615 7615 110 81101) (11111511016, 1306 91009 10 39 

1105 0118 01011169111 139110০0211 61717155 £101১ ] 21] 0215 001 

16১ 28] ৮৮০10 0০: 2. 79.95....ড1০1019£10105 617৩ 58105 01211) 

(17911101215 02065021151 ৪০ 0০9০1 ) 6136 00901 008.0. ০ 055- 

10156, 106 196 77555] 50 61] 90176157158 00911260. 1০16 23011 

15 109 192 (12156 02:05 ০01 016 ৪5 ০1210 6০761606192, ৩ 

92 00092, 15 69108 1119,06 2, 199৮1116116 001 0139 01520 ০: 026 91]- 

1011110:60. 111911, (০9107 23 611 0171 ০০৮11 0৫ 211161:60- 

(19215 : ১৯ ইহার পরেই পিউরিটান কবি (০:96 ডু/0:০15 এর 

275111100০1 4৯ 191 ০10122116 হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া যায় - 

“0121295, 0 14910. 1 £1% 21206 41791 16100 

10917021115 11011115 11106, 

[1] ০৮০1 ৮৮০10 1 0০9 0909110, 

111 ৪৮০: 56210 1 50100, 

১০৪১ 6০9 51620 ৮2016101101 5910101) 1159 

21110020 196 0155 591] 210. 00, 

[45061 0০ ৮০130. 61561 10 010170,110155 

77:60 50%)621765 07:66 070 776. ১৯২ 

শুনিয়াছি আমাদের দেশের কাপালিকেরা স্বার্থ-সাঁধনের জন্য নরবলি দিত 

আর ডাকাতের সাফল্যের জন্য মা কালীকে ডাকিত। ইহাদের প্রার্থনার 
সঙ্গে বণিগ.দের এই প্রার্থনার কোনে! মূলগত প্রভেদ নাই। এই সঙ্গে স্মরণীয় 
917915591959:5 এর [7০215 [৬ নাটকে 91 0০010 89190? এর আত্ম" 



৮ যুগন্ধর মধুহুদন 

সন্মান (7011001) সম্পর্কে অপরূপ স্পষ্টভাষণ £ “০, দ্196 19110110111 ? 

4 ০0. 51190 15 10 0226 ৮০910. 15911001 2 1796 15 09 

11000771779. টানা 12015011115. ৬11০ 120) 162 75 

1196 0:50. 2 ভ:50.116502.. 791] 11651] 1৮2 ট্ব০. 10০00 176 

11621 102 ০, ৮125 2115911511)19 0121] 2 6০১ ০ 00০ 06280. 

13116 ৮111 16106 1156 10) 00611৮11152 9. 115 2 71)9690- 

61017 21] 1106 8101: 16, 1172100915 111110119০0 16-170110111 

15 2. 11715 50160115911, 2110 5০ 61105 1115 02,6601119111)৮ ১৩ 

ইহারই সম্পূর্ণ বিপরীত কোটিতে পাই “15062 01506 ০৫ ৮011 15 £, 

111211% 60. ১৪ এই ছুই কোটির মধ্যেই রেনেস্সা-চেতনা আন্দোলিত 

হইয়াছে ইংলণ্ডে__একদিকে £0000611 1%112201)9011 23 11111915960 

1] 10195 (17925111155) 10109919910905 91100959 2110. 11111011 52111. 

120 ₹/911650 69192 2 1216170 6052115% 1010265 1]1 0115 [00016. 

১০, ০1 1115 500110 6১920161011) (116 0311691] 102,110 2 51111) [০ 

51202-472227 চ191:1115, 11191121119 01 011 51111) ৮799 ৫521৮) ৯৫ 

অপরদিকে ইংলগ্ডের অপূর্ব সাহিত্যের বিদগ্ধা পৃষ্ঠপোধিকা রাণী এপিজাবেথ, 

ধাহার স্তবগান করিয়াছেন 91291551091 ক!মদেবের অক্ষমতাকে বিজ্রপ 

করিয়া £ 

১১০০ ০০০206109110 211011560০9] 

4৮62, 911 ৮95021১ 012101090. 105 615 ৮৮০9৮, 

4110109956৫ 1115 109৮6-51)9 06 911191015 0011] 1115 100৮) 

4516 512010110. 1915109 2 11111101760. 01100159110. 16215, 

13116 1110151)6 556 ৮011115 0০0101075 961% 51196 

00091101750. 11) 0116 0117.565 1)59.1115 ০01 0115 ৮৮৪,০1৮ 11109011 

4110 06 11111091191 ৮০71০55 1095560. ০11, 

[11171910611 11701961011, 0110 066, ৯৬ 

এই যে বিচিত্র রেনেসা যাহার ভিত্তিতে রহিয়াছে অর্থ-কৌলীন্ত আর 

সৌধ-চুড়ায় রহিয়াছে কবি আর তাহার মহৎ কবি-ধর্ম (51 [১7111 
20155র £1১91955 701 7১০৪6:৮-তে যাহার জয়গাঁন), সেই যুগের মানুষের 

চেতনার বিস্তার ও গভীরতা, উচ্চাশ! ও অর্থগৃধসুতা, নিষ্টরতা ও ওদার্য, প্রেম ও 
কুটিলতা, একনিষ্ঠতা৷ ও বনুবল্লভতা-_ এই জটিল ভাবলোক প্রথম অনুচ্ছেদে বধিত 

ুগমানসের পরিবর্তনের অন্ুসিদ্ধান্ত হিসাবেই গৃহীত হইতে পারে । 
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সামস্ততন্বে ভূমিদাস (5611 এবং ৮111511) প্রভুদত্ত ভূমিখণ্ডের সঙ্গে 

অবিচ্ছেগ্য বাধনে বদ্ধ একটি জীবমাত্র ছিল। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তাহার 
স্বাধীনতার বালাই ছিল না। নিজের ক্ষেতে খাটিতে ও প্রভুর ক্ষেতে বেগার 

খাটিতেই তাহার সকল সময় কাটিত; নিজেকে মানুষ করিয়া তুলিবার কোনে! 
অবকাশ ব| অধিকার তাহার ছিল না। ব্যক্তিস্বাধীনতা পদার্থটই নীচের 

তলার এই অসংখ্য মানুষের অগোচরে ছিল। সামস্তরাজ (0601091 ০1119) 

হইতে আরম্ভ করিরা নাইট, জেপ্টল্মেন, ইওমেন, স্কোরার, সাফ, ভিলিন 
প্রভৃতি স্তর-স্তরান্তরে বিভক্ত এই সামন্ততান্ত্রিক ইউরে|পীর সমাজে ব্যক্তির 
অধিকারের কোনো তাত্বিক স্বীকৃতিই ছিল না। অপরদিকে ব্যক্তির ও 

সমাজের চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়! রাখিয়।ছিল চার্চের রাজত্ব । সেই ক্যাথলিক 

চার্চের অপকর্মের ও দ্রনীতিপরারণতার অন্ত ছিল না, কিন্তু তাহাকে ক্ষমতায় 

আমীন না রাখিলে চার্চের বিরাট জমিদারী ও পোপের সামাজ্য থাকে না। 

অতএব আদিম পাপ (০:1011181 5111) এবং স্ত্রীলোক যে নরকের দ্বার 

(অর্থাৎ বিশেষ করিয়া পুরুষের মনে) অতএব জীব হিসাবেও নিকৃষ্ট এবং শুধু 
অগণিত সংখ্যার উপভেগেরই সামগ্রী, ইহ] মধ্যযুগীয় ধর্মনীতি | নরনারীর 

সম্পর্কের ব্যাপারে একনিষ্ঠতা মধ্যদূগে প্রায় একেবারেই অজ্ঞাত এবং জোর 

করিয়া মেরেদের উপর পুরুষ ইহ! চাপাইলেও পুরুষদের পক্ষে এ আদর্শ যে 
একান্ত অপ্রয়োজনীয় তাহা সেকালের ০1১13115 তে বিশ্বাসী নাইটদের, মুখে 

নারীকে সম্মমন আর কার্ধষে পরস্্রীভোগ, হইতেই প্রমাণিত হয়| "০৮০, 11 

165 01315212905 901196) ৮25 1915615% 1১150910203 29 2116, 9111৮ 

৪ ৬1111) 01211096110] 1112.11,5 "৮15 0010101)0 110 01195611 01)]০০0 

০ 01712110909 10৮.৮ ১৯৭ [নিজের জ্তীকে বাদ দিবার অর্থকি? তিনি 

অপরের 1420৮ ০? 61০ [৩৪1 হইতে পারেন কিন্তু নিজের স্বামীর নহে |] 

কিন্তু এই সংজ্ঞা হইতেই বুঝিতে কষ্ট হয় না ইহা কতখানি 7১126০- 

1110 এবং 712691110 হইলেও তাহার মধ্যে একনিষ্ঠতার তত্র 

ও উচ্চ আদর্শের নাঁমগন্ধ নাই। [91991110 যে উহা একেবারেই 
ছিল না, ব্যক্তিভিত্তিক পারম্পরিক আকর্ষণই যে উহার মুলে ছিল তাহা 
1411515 সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন 2 4110. 6116 1156 00107) ০ 569 

10৮6 01220 1715091309811% 61119165925 2 12558101111 ৮৮131010215 

[15011 (৪৮ 12956 01 6150 11011110 0185565 ) 1179 2. 11816 09 

117011156) 95 6116 11151196 001111 ০ 155 5630191] 11111)2196--- 

11101) 15 1910025615 25 81950190 120016--61715 15 01961017177 
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12.) [136 01215911009 109৮5 ০৫ 026 81100164965, 99 0 790 

£7565775 00171152621 7096. 0012 025 ০0911091510 105 019551091 

(01111) 2.10109115 0৩ | 710৮9110215) 26 566915 01110910111] 5211 

6০%৮2105 20111165159 6115 0191559 ০৫ 111013 219 81119 1) 01911 

10065. £1112 “41745? €(৪০1125 0£ 6116 109৮711 ) 216 0129 70৮৮1 ০৫ 

1১709৮11021 109৮ 0996৮, 41195 05901119911] 51071110 00101125 

1107 6112 15111511115 71611 1115 10৮০--0০ ৮7115 01 2110961161-- 

11110 1129 ৮7210111719 502,1109 00210. 9065105 02111115 11111) 

2৮ 022 ঠা50 99106505215 01 0871 (81192. ) 5০ 61196 119 11195 

5095 1117010561:00.,......, 115516 25 5611] 2 ৮৮:06 50111026761? 

(1015 11100 ০৫ 19৮6) 12101) 9110150. 2 70159151105 019 1119131119110 

200 6105 1002 059611150. 9 105 15 19111102610) 2 5116 11661 

01010156615 70110280175 611 22৪ ০1 01115211. ১৮ এবং মধ্যযুগে 

বিবাহ সম্পর্কে 7175515 বলিতেছেন 2 “45 2 11115. 015 71205 ০1 &. 

01115 [0111102 15 51506৫ 19% 1115 10916115316 01652. 215 119 

19111 2116১ 172 010090555 1301 11111195611 10] 022 001111551 ০01 1115 

1)1515556 52,959] 0121555, /11056 ৮০10 0211185৮615] 11 211 

02,559. 01 020. 1606 06111196101 0125 1510151)0, 9117021021১ 

1056 29 001 0126 70111509 1111115616, 10121171955 15 2. 000116102] 80 

৪0 00001017110 101 0106. 30051751011 ০৫ 00৮72] 61210111111 

21112110655 £ 1110 11151590501 0115 10456 2110. 11096 11101510119] 

1100111121011 225 0116 05015156 060]. নুণ 021] 109৮6 12616 

11012 ০ 12956 612 1956 ৮৮০10. 120210111 1112111206 2.৮, 07০ 

005 2110. ০ 02০ 1110016 455) 61361660916) 11121171226) 11) (115 

০৮61%71101711115 112101165০৫ 0553১ 16111211100 তা1226 16 1190 

70291 010] 010৩ 001011719110011011) 201 20211 01100 25 110 

0601060. 105 1112 6০ [02111011021 [021615..০০ 11173 1009. 6129, 0125 

17101602,] 111011119610115 ০0£ 0126 [01111010091 0916165 9110110 12 0125 

০৮61-1101115159.50911 (০ 1119.01111109125 1290. 10261] 011172970০0 111 

75 012,010 ০৫ 025 1111115 019.5559 011] 0129 ৮515 10551111711, 

51101] 0128025 6০০0]. 01906১ 96 108506) 101 21910091105 01115 01 21110115 

€56 01015755550. 0195555, "71210 018 206 ০০:26,” ১৯ এই প্রথাঁকেই 
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রেনেস্স(র মুখপাত্র 91791591369 ব্যঙ্গ করিয়াছেন তাহার নাটকে ঃ পিতা 

নিজের নির্বাচিত পাত্রকে বিবাহ করিতে বলার নৃতন বুগের মেয়ে [7 €:0039 
ঘলিতেছে : রা 

“] 7০010. 1015 96111 19091601006 ৮৮161 100 965২০ 

এবং পরে [7611719র প্রেমপাত্র 14য921051) 

[7511019র পিতার প্রিয়পান্র 7)610961115কে, বলিতেছে £ 

০. 119৮6 1701 09,6116115 109১ 1)6111611115, 

1466 1106 119৮6 [7211711019, 100 704 72217 727২০ 

নরনারীর সম্পর্কের এই পরিবর্তন, তাহাদের একনিষ্ঠ প্রেমের 
অধিকারকে স্বীকার করার অর্থই হইল নারীর ব্যক্তিহিসাবে মূল্য স্বীকার করা, 
নরনারীর পরম্পরকে বাছিয়া লইবার অধিকারকে স্বীকার করা, অন্তত 

প্রেমের ক্ষেত্রে নারীর ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকার করা । 0701:6119র এই ব্যক্তি- 

স্বাধীনতাকে গ্রহণ করিবার অক্ষমতাই 77%7715% এর ধৈ্ঘচ্যুতি ঘটাইয়াছিল। 
সত্য বলিতে কি 17811116ই 11915515979 এর হাতে আধুনিক 

যুগের মহৎ সম্ভাবনায় উজ্জ্বল মানুষের প্রথম সার্থক রূপায়ণ | কিন্তু 91016 

৪91০ নাটক । শুতন মানবতাবাদের নীতিবোধে উজ্জল, সুন্দরতর এঁহিক 

জীবনের সম্ভাবনাময়, কোনে ব্যক্তিত্ব যখন দেখে যে পুরাতনের মুষ্টি তখনও 
সমাজ-মানসে প্রবল, তখন সেই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মৃমূ্ু অথচ দৃঢ়মূল সেই 
পুরাতন সামাজিক শক্তিগুলির বিরোধ অবশ্ন্তাবী। ব্যক্তির মনে সেই 

সংঘাত, যুগের আগে আগাইয়া-চল| মানুষের সঙ্গে নৃত' বিমুখ মানুষের 
[ পুরাতন জীবন-ধাঁরায় আস্থাবান মানুষের ] বিরোধ হিসাবেই প্রতিভাত হয়। 

সেই বিরোধে আগাইয়া-চল। মানুষের নাশও অবশ্ন্তবী, কেন ন! প্রগতি তখনও 

সমাজের বৃহত্তর শক্তি হইয়া উঠে নাই-_শুধু চেষ্টা করিতেছে মাত্র। তাই 
হামলেটের উক্তিই হাামলেট ট্র্যাজেডির মূল স্থত্র ধরাইয়! দিতেছে £ 

159 61115 15 ০6 06 101176: 0 00:56 9019, 

1111296০৮৪1] ৮25 10011] €9 50 16 119116,৮২১ 

বাক্তি এখানে তাহার দায়িত্ব স্বীকার করিতেছে কিন্তু সেই দায়িত্ব পালন 

করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ইহাই আসল (8510 11106161 রেনেস্া 

যুগ যে সমস্ত সম্ভাবনার স্থষ্তি করিল সেগুলি পুর্ণ হইবার বাস্তব অবস্থা তখনও 
আসিল না; কিন্তু মানুষের মন হইয়া উঠিল অধীর। অন্য পক্ষে সমস্ত 
সস্তাবনাগুলি সার্থক হইবার অবস্থা স্ষ্ট হইবার আগেই সমাজের অর্থনৈতিক 

গতি এমন খাতে প্রবাহিত হইতে শুরু করিল যে, আবার আসিয়া জুটিল 
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নূতন সমন্তা এবং সেগুলি পুরাতন সমস্তাগুলির সঙ্গে একীভূত হইয়া স্থ 
করিল জটিল হইতে জটিলতর পরিস্থিতির | 517 /11017189 11০19 06012 

( ১৫১৬ খীঃ লাতিনে লেখা, অনুদিত হয় প্রায় ৫০ বৎসর পরে )-তে যে সাম্যের 

জয়গান করিলেন তাহা! সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার আগেই শুর হইল 0০9191112 

-119101 ( উপনিবেশ-বাদ ) এবং 09191191157] ( ধনতন্ত্রের) এর শোষণ ও 

অসাম্য । অন্যদিকে 7২59:7196107 এর গৌঁড়ামি রেনেস্সার মুক্ত বিহঙ্গের 

পাখা! দিল বাধিয়া । (011615091) বলিতেছেন 2 ”)০ 0০9109010 1১০৮৮৮০611 

(6 51273 01 6911019]1 ০৫ 0116 1২211915921100 2110. 61126 ০01 012০ 

[২০911119:20911) 55210 111 105 [011 190০1 111 0120 69119010151] ০1 

[217511511 7011621151105 1150. 26650600111 11021200191] 0:015191 

8110 171016 001711915 1719.1)116] 61000 00] 17150011058 21955 

11205 01016 0162] ) 16 1190, 29] 0120110170 111111650 6115 101156 

৪10. 01111995 ০0? 91121525199. 01271110010 201)10%01110911.”২২ 

কিন্তু আবার এ কথাও ভুলিলে চলিবে ন1 যে, সামন্তবাদের নিগড় ভাঙিতে 

গিয়াই উদদীরমান ধনতন্ত স্থষ্টি করিয়াছিল এই নৃতন মানবতাবাদের, নৃতন ব্যক্তি- 

স্বাধীনতার, একনিষ্ঠ প্রেমের, এবং অশ্রুতপূর্ব এহিকতাবাদের (5৫0019139171) | 

0:1511191 511. এর ভার হইতে মানবাত্ম মুক্ত হইল ; মুক্ত হইল কুসংস্কারাত্মক 

ধর্মের নাগপাশ হইতে ; নারী নরকের দ্বার হইবার বদলে হইল £ 
€] 29 0106 17250) 2.0 01156150116 501)...., 

[61910151905 €9 10 19 1115 10৮6... , 

1170 1011110610555 01 1191 01356]. "৮7০010 51721115 (11990 5215) 

4১5 085 1151)6 0961 ও. 12117 1),,০55০, 

526 110 8176 12,119 1167 01601. 10190111101 17210. 

0) 0291 ৮৮516 2 5109৮ 1119011 01220172110, 

1172, 1 10115106 69001] (129, 017661-.২৩ 

একনিষ্তা হইল প্রেমের নিরিখ; আচারের বদলে বিচার, সংগ্কারের 
বদলে বুক্তি, বিশ্বাসের স্থলে বিজ্ঞান আর আনুগত্যের (25091 10510 ) 

বদলে আসিল স্বাধীন সর্ত (52 ০926906)। এ সবই ষে পুরাপুরি 

আসিয়া গেল তাহা নহে কিন্তু আপিতে থাকিল। 

ইহাই হইল ইংলগ্ডের রেনেঞ্সা_-তাহার ভিন্তি হইল সামস্ততন্ত্রের ভগ্ন 
দুর্গের উপর ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠ। আর জাতীয় স্বাধীনতার বনিয়াদে জাতীয়- 

রাষ্ট্রের প্রতিষ্টা । 
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[ আজকাল অনেক পণ্ডিত যথা 4100910 1791961 ২৪, রেনের্সাকে 

ইতিহাসের একটি স্তর বলিয়া স্বীকার করেন না) বলেন যে, ইহা শিল্প-্থষ্টি 
একটি যুগবিভ।গ মাত্র । কিন্তু এই মতবাদীরা কোন্দো সম্পূ্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন নাই এবং যাহ। লিখিয়াছেন তাহাতে এইটুকুই প্রমাণিত হয় যে, 
রেনেস। বুগেও মধ্যবুগীর চেতন! প্রচুর পরিমাণে ছিল এবং অনেক জিনিষ 
যাহা রেনেস'। ধুগেরই বৈশিষ্ট্য বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহ! মধ্যযুগেই শুরু 

হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম যুক্তিটি সমাজতত্বের দৃষ্টিতে মোটেই তাত্বিক ব্যতিক্রম 
প্রতিষ্ঠা করে না আর দ্বিতীয়টিও আপাত- দৃষ্টিতে কিছুই প্রতিষ্ঠা করে না 
এইজন্ত থে, সামজিক পরিবর্তনের বুগবিভাগ কখনও ব্যক্তির জন্ম-মৃত্যুর 
তারিখের মত যথাবথ হইতে পারে না। তৃতীয়ত এই সমালোচকেরা কেহই 
রেনেসাকে সামন্ততন্বের অবসান ও নূতন জাতীরতাবাদী গণতন্বের আবির্ভাব 

হিসাবে দেখেন নাই। অতএব আমরা এক্ষেত্রে 550101705২৫ এবং 

[30101:139106২৬ এর নব জাগরণের মতকেই অন্ুমরণ করিরাছি 1] 

€(খ) 

বাংলাদেশে দে নবজাগৃতি আদিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি, 

থাহার জন্মক।ল শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ থুষ্টাব্ 

পর্যন্ত, ২৭ যাহ প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষণ ও ঘোর সামাজিক বিপ্লবের 

স্থচন), ২৮, তাহা কিন্তু ঘটিয়াছিল, পরাধীন বাংলার শুধু নয়, পরাধীন ভারতবর্ষে, 

এবং বাংলাদেশ তাহার স্বাধীনতা হাঁরাইবার প্রায় এ₹*ঠ বৎসর পরেই 
বলা চলে । ইংলপ্তীর রেনেসার সঙ্গে এইখানেই বাংলার নবজাগৃতির মূল 
এবং সর্বপ্রধান পার্থক্য। দ্বিতীয়ত ইংলণ্ডে এই রেনেসার অর্থনৈতিক 

বনিয়াদ হইল তাহার ক্রম-বিস্তারণীল বহির্বাণিজ্য ও সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ 

এবং,তাহার আনুষঙ্গিক হিসাঁবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ( বণিক বা ব্যবসাদার ) উদ্তুব। 

বাংলাদেশে এবং সার! ভারতেও ব্রিটিশ প্রভুর! সামস্ততন্্বকেই মূলত বজায় 

রাখিরাছিলেন এবং ভারতের বহির্বাণিজ্য ইংরেজের আমলে কখনই বিস্তার 

লাভ করে নাই। অর্থাৎ জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে স্বাধীন ব্যক্তিসত্ত। ষতপ্রকারে 

নিজের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইতে পারে তাহার সমস্ত পথই এই দেশে বন্ধ 
ছিল। ইংরাজ তাহার উপর প্রথম প্রথম আসিয়া যত প্রকারে পারে ভারতবর্ষের 

ধন লুনই করিয়াছে দ্বিধাহীন চিত্তে। এখান হইতে যাহা পার লইয়। যাও 
ইহাই ছিল অভিযাত্রী ইংরাজের একমাত্র উদ্দেশ্য । ওয়ারেণ হোষ্টিংস ফে 

পালণমেণ্টের কাছে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা কোনে। কোনে মহদাশয় 
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ইংরাজের মহত্বের পরিচায়ক হইতে পারে কিন্তু তিনি যে নির্দোষ প্রমাণিত 
হইয়াছিলেন ইহাই ভারতীয়ের পক্ষে মনে রাখিবার মত কথা এবং এই 
কথা অনুধাবন করিয়া মনে রাখিবার কথা যে, হেষ্টিংস ভারতে যাহা করিয়াছেন 
ইংলগডের পালণমেণ্ট তাহাকেই ভারতে ইংরেজের কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত 

করিয়াছিল । শুধু থে হেষ্টিংস, ছিয়াত্তরের মন্বস্তরে উজাড়-হইয়া-বাওয়া বাংলাদেশ 
হইতে বহুগুণ বেশী রাজস্ব আদার করিয়াছিলেন তাহা নহে, এই দ্বিতীবব 
মহাযুদ্ধের সময়েও ব্রিটিশেরই প্রয়োজনে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে এই বাংলাদেশেই লক্ষ লক্ষ 

মানুষ মরিয়াছে। বাংলাদেশের এবং পরে সার! ভারতের ক্রমান্বয়ে এই হু্শার 

জন্ত ইংরাজই যে দায়ী তাহ| ইংরাজেরা নিজেরাই স্বীকার করিয়াছে। ক্লাইব 
নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহার। ধখন এই দেশে প্রথম আসেন তখন 
বাংল! ছিল ৭06511911565191 73101165২৯ এর দেশ । এই দেশেও ইংরাজ 

আসিবার আগে স্বেচ্ছাতপ্বই ছিল কিন্তু তাহার সম্বন্ধে 112028125 র উক্তি 
স্মরণীর ১ “11167 1720 12210 20011960911760 £০ 116 11001 (519111157 

7000 09৮9] 10019.51 15100 11155 61015, 0155 1০070 6130 11601৩ 

91061 06 075 00171921% 61210151 (11211 0129 19115 01 911190917 

10121, 07105102611 010. 11195616105 1190. 2৮ 15956 ০106 

19501108 3) "17৩71 0176 2৮1] 1€08117 1115011)190191910, (1০ 0০091015 

1952 2,110. 19111150 0০071) 112 2০%11111)6106, 1306 016 121721151 

2০611110711 ৮95 1109 00 05 512915611 ০471796 209৮1101110 

010015951৮6 99 612 21956 91015951৮০ 1০117] ০1 09102119811 0651০- 

(05120) 95 9010125 দা10]0 21] 006 561650500০0: 01511159,61011.৮৩9 

এবং ক্লাইব নিজে বলিয়াছেন £: “নু 0212 91117 59 61320 5101) 2 50139 

9? 202,019) 0011111061011) 2110 €3:00:610911 ৮725 116৮1 5001] ০01 

116210 01 111 2105 009011615 10016 13611251.,,,,51010061 612 21050100 

102,19,52111116 01 0116 09201091155 96152115৮৩৯ | কিছু পরে 14926 

(০09::11791119 মন্তব্য করিতেছেন : “[ু 2100 90175 6০19৫ ০1150 ০9 58 

0796 25110116016. 2110. 00101106106 179৮ 10 111911% 502.15 12010 

512009115 06011:11115 ) 200. 61226 26 0:596116 65:091001115 02০ 

91955 0 9171075 2110. 139119,09) ₹/110 55105 2111956 €11011619 212 

51596 60৮705, 6105 1171910169065 01 01956 1209৮111069 "০16 

2,0৮213011151799017 60 2, 55115151 80965 90০৮6: 210. 71:26012* 

€011995, . [0 0013 06507206101 ,] 10301968011 1110110.3.2177956 " 
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5৮15 22171111081 111 6119 00111321175 66103691359 ১” ৩২। ইহার 
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অতএব এ কথা স্পষ্ট যে, ১৮২৫ খ্রীঃ পর্যন্ত বাঙালীর জীবনে সরকারী 

প্রচেষ্ঠায় এমন কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই যাহাকে ইংরাজ শাসনের সুফল 
বল] চলে । বাঙালীর জীবনে রেনেসার স্ত্রপাত তখনও হয় নাই। বরং 

যে ধারায় জীবন ব্রিটিশের আসার আগেই চলিতেছিল তাহার ক্রমান্বয়ে 

অধোগতিই ঘটিতেছিল ; শুধু স্থুখে ছিল কয়েকজন মুতসুদ্দি, বেনিয়ান, এ 
কথ| লর্ড কর্ণওয়ালিসের পুর্বোদ্ধত মন্তব্যেই উল্লিখিত হইয়াছে । ব্রিটিশ 

রাজত্বের এই রূপকেই মার্ক বলিয়াছেন ভাঙনের রূপ-- কৃষিভিত্তিক স্বয়ং- 

সম্পূর্ণ ভারতীয় গ্রাম-সমাজের অতি দ্রুত ধ্বংস-সাধন কিন্তু তাহার শূন্য স্থানে 

প্রগতিণীল কোন সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া! না তোলা । ৩৪ক। এমন কি ১৮১৩ 

শ্বীঃ যখন কোম্পানীর সনদে পুনর্মঞ্জুরী দান করা হয় তখন ব্রিটিশ পালমেন্ট 

কোম্পানীকে যে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, এক লক্ষ টাকা আলাদ| করিয়া 

রাখিতে হইবে 01 2 1৮1৮2] 2110 111)1910991119116 01 1162190019 

2110 0125 01100112201110116 0916 0126 162,11150 11901৮65 01 1110129 
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যখন পালন কর! হইল তখনও শুধু পুরাকালীয় ধরণে সংস্কৃত ও ফারসী 
লেখ।-পড়ার পুনরুজ্জীবনের জন্ত। (সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করা হয় ১৮২৪ 
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এই লুণ্ঠন, বঞ্চনা ও অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া হিসাবে জাগিতে পারিত 

জাতির ক্রোধ কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠ জাতীয়তা-বোধ তখনও বাঙালীর জাগে নাই; 

তাই ইতস্তত অশান্তি এবং তখনও পর্যন্ত ব্রিটিশের কাছে নতি স্বীকার করে 

নাই এমন সব ছোট ছোট রাজ্যের পুনরাত্ম প্রতিষ্ঠার ক্ষণ-ক্ষণাস্তরে চেষ্টা 

সন্বেও, কোন সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ার ইংরাজ ক্ষমতাচ্যুত হইয়া ভারত হইতে 
বিতাড়িত হয় নাই; বরং প্রত্যেকটি বিক্ষোভ ইংরাজকে সতর্ক হইতে 
সতর্কতর করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৫৮ সালে কোম্পানীর গোষ্ঠীগত 

লুন সমগ্র ব্রিটিশ শোষক শ্রেণীর লু্ঠনে পরিণত হইয়াছে মহারাণার শাসনভার- 
গ্রহণের নামে । 

কিন্তু যেমন চীনে তেমনি ভারতবর্ষে, ইংরাজ তাহার লুণ্নকেই স্থুসম্পন্ 

কবিবার জন্য এমন কতকগুলি পরিবর্তন বাংলাদেশে ত" শারতবর্ষে সাধন 

করিতে বাধ্য হইয়াছিল, যে গুলির মধ্যে ছিল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা । অবশ্য 

ইংরাজ থাকিতে সেই সন্তাবনাগুলি যে সার্থক হইবে তাহ] নয়, কিন্তু 

ইংরাজের বজ্তুষ্টি শিথিল হইলে সেই সম্তাবনাগুলি পরিপূর্ণতা পাইতে পারে। 

( এই জন্যই ভারতবর্ষে আগত ইংরাজকে এঁতিহাসিক ৭৫20011501905 €০০1 

0£1756975+ ৩৮ আখ্যা দিয়াছেন। এই পরিবর্তনগুলির মধ্যেই নিহিত 
আছে বাংলাদেশে উনবিংশ শতকে রেনেস্সার মূল উৎসটি। ইহার জন্ত 

একটুও গৌরব ইংরাজের প্রাপ্য নহে-_প্রাপ্য সেই বাঙালীর যে বাস্তব 

জীবনে পদে পদে ব্যাহত হইয়াও মানস জীবনে এই সোনার ফসল ফলাইয়া 

গিয়াছে এবং সেই ফসল প্রথম যিনি ছুই হাতের অঞ্জলি ভরিয়৷ ভরিয়া 
ভাগারে তুপিয়াছেন তিনি মধুন্ুদন দত্ত । 

এই পরিবর্ভনগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম হইল বাংলার গ্রাম্য, স্বয়ং- 

সম্পূর্ণ অর্থনীতির পুরাপুরি ধ্বংস-সাধন এবং বাংলার ও পরে ভারতবর্ষের 

২ 



১৮ যুগন্ধর মধুক্ছদন 

গ্রামগ্ডলিকে ইংরাজের ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির লেজুড়ে পরিণত করিয়া! তাহাদের 
দ্বার নির্মম হস্তে ইংরাঁজ বণিকের সামনে খুলিয়া ধরা । ইংরাজের চড়া দূরে 
পণ্য বেচিবার ও কীচ। ফাল সম্তা দরে কিনিবার কেন্দ্র হইল এই গ্রামগুলি। 
অবশ্থ এই গ্রামণ্ডলি যে কোনো মহৎ জীবনযাত্রার আদর্শ ছিল তাহ] নহে । 
জাতিভেদে খণ্ডিত, কূপমণ্ুক, অদৃষ্টের উপরে সম্পূর্ণ আস্থাশীল, অত্যাচারী 
রাজা-বাদশাদের সহজ লুগনের ক্ষেত্র এই গ্রামগুলি যে প্রাণচঞ্চল, প্রসারশীল, 

স্ট্িশীল, কর্মমুখর ছিল এ কথ! কোনক্রমেই বলা চলে না। অবশ্ঠ ভারতের 
এই গ্রামজীবনের স্বয়ং-সম্পূর্ণতা লইয়া! উচ্ছান অনেকেই করিয়াছেন-_-এমন 

কি রবীন্দ্রনাথ পর্যস্ত (শরৎচন্দ্র অবশ্য করেন নাই )। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রাম- 
গুলিকে তানপুরাঁর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন-_যাঁহার চারটি তারে নাকি সব 

স্থুরই ধ্বনিত হইতে পারে। কিন্তু সেই গ্রামের তানপুরাগুলিতে সুর কি 
আর আদৌ বাজিত? হয়ত মানুষ কিছু ভালো খাইতে পরিতে পাইত, কিন্ত 
জীবনকে আরও খরশ্বর্যবান, আরও সুন্দর করিবার জন্য তাহার ক্রিয়া কি 
বহুদিন আগেই বন্ধ হইয়া যায় নাই? সেই গ্রাম কি স্থষ্টিবীলতা হারায় 
নাই? দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ললিত কলা--কোন্ ক্ষেত্রে সে নৃতন কিছু 
যোজনা করিতেছিল? তাহার স্বয়ং-সম্পূর্ণতা কূপের মধ্যে মণ্ডুকের স্বয়ং 

সম্পূর্ণতা। সামস্ততান্ত্রিক এই গ্রামজীবনের সত্য প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন 
[৪1] 11911 এ বিশ্লেষণ আমাদের ভাবপ্রবণ মনে আঘাত দিতে পারে, 

কিন্ত এই বিশ্লেষণও আমাদের গ্রামজীবনের স্বরং-সম্পূর্ণতার তত্ব মানিয়া লইয়াই 

তাহার অন্তর্সিহিত গোম্পদ-মওঁকতা ও স্থষ্টি-প্রেরণাহীন দ্রিনযাপনের গ্লানি 
প্রদর্শন করিয়াছে * €111056 81712,1] 2120. 55069111615 211019116 [110121 

00111111111116159 501115 ০৫ 11011 179,552 001111171160 0018 

€০ 61115 0925১ 916 19590 011 70099555191] 111 00111111091 01 6129 

19110) 92 0122 10151101105 0? 2,57101110015 200. 1721001012,665) 220. 

910 20 1009165121915  ৫1%15191॥ ০? 19090], 11101] 89155, 

জ71115৮61 2, 1067 09101171111 19 9057650১595 2 0191) 220 

90111178 1590% 016 220. 01160. 09০০0005115 2125 01 001] 

100 0 6০ 55%5191 02015900. 20165) 2.0 191175 2 001711020£ 

71012 [20901101175 921] 072 16160011655, 4106 01216 10816 01 0129 

7:০009 25 059121190. ০: 07760 196 79৮ 0179 ০০0201001117165 3 

5616, 220. 0925 1701 (2159 6126 09110 0 2. 00111119010, 77110) 

[190100191 17926 ?9 11010150606 ০0: 072 9:15202. ০1 191904 
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কিন্তু ব্রিটিশের অশুভ আবির্ভাবে এই গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন 
কোন্ দিকে চলিতেছিল তাহাও মার্কস অনুধাবন করিয়াছেন £ “7956 
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বিপ্লবের মূল কথ! হইল, ইংলগ্ডের এবং তাহার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের 

ধনতান্ত্রিক বাজারের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক পশ্চাৎপদ ভারতের গ্রামগ্ডলিকে 

বাধিয়া দেওয়া। কিন্তু বিশ্বের বাজারে নিজের পণ্য ভারত তখন কি বিক্রয় 
করিবে? তাহার না আছে কলকারখানা, না আছে যন্ত্রোৎপাদিত পণ্য । 

সে কোনো রকমে এ পর্যন্ত, কড়ি দিয় কিনিয়াছে আর কড়ি দিয়! বেচিয়াছে; 
তাহার ঢে'কিতে কোটা চাল আর হাত-তাতে বোন! কাপড়-_তাহাও শুধু) 

যাহার! কুটিতে ও বুনিতে পারে না তাহাদের কাছেই। সে নিজের দৈন্ে ম্বয়ং- 

সম্পূর্ণ ছিল এমন এক জগতে যে জগৎ দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলিয়াছে ধন- 

তান্ত্রিক গণতন্ত্রের দিকে । আবার এই অগ্রগতিও ঘটিতেছে এশিয়াতে নহে, 
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ইউরোপে । ফলে ভারতবর্ষ বিক্রয় করিতে পারিল না, কিনিতে লাগিল; চড়া 
দরে খেলো জিনিষই শুধু কিনিতে লাগিল না, তাহার হস্তচালিত শিল্পগুলিও 
জলাঞ্জলি দিল। এদিকে সে বেচিল বটে কিন্তু বেচিল তাহার নিজেরই 
গৃহনির্মাণের সামগ্রী। বেচিল সম্তায় কিনিল আক্রায়__ইহাই সে মোটামুটি 

করিয়া আগিয়াছে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট পর্বস্ত। 

« ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র ষে গ্রাম সেই গ্রাম মরিল; গ্রাম্য ও কৃষি- 

প্রধান জীবনকে কেন্দ্র করিয়া যে কৃষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা! মরিল; যে 

ভূম্বামী এই কষ্টির পৃষ্ঠপোষক ছিল সে মরিল; আর গ্রামীণ ভদ্রলোকেরা 

কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজী শিখিয়! ইংরাজের কর্ম করিয়া নূতন জগতের 

পারানির কড়ি-_অর্থাৎ টাকা উপার্জনে মন দিতে লাগিল। বাংলা এবং 

ভারতবর্ষ চাকুরি বুঝিল আর ইংরাজ তাহাদের চাকুরি দিল। তাহা হইলে 

বাংলাদেশে উনিশ শতকের মাঝখানে রেনে্াী আসিল কি করিয়া আর 

আনিলই বা কাহার? 

(গর) 

আনিল তাহারা, যাহারা ইংরাজী শিখিয়া চাকুরী করিতে আসিল : ডেস্কে 

বসিয়া চাকুরী করিল যে কলম দিয়া, সেই কলম দিয়াই লিখিল তাহার মনের 

কথা-_হয়ত জানিয়া-শুনিয়াই যে, সে মনের কথা কাজের কথা কোনোদিন 

হইবে না। এই নবোদিনত চাকুরীজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণী ইংরাজের গ্রয়োজনের 
স্ষ্টি। কিন্তু মানুষ যে বিশেষ প্রয়োজনে যে জিনিষ সৃষ্টি করে প্রয়োজন 

শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিশেষ সৃষ্টিটি শেষ না হইতেও পারে,_-বিশেষ 

করিনা সেই বিশেষ স্যষ্টি যদি জীবস্ত প্রাণী হয়_-এবং সে প্রাণী যদি আবার 
জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ হয়। তাই যে প্রয়োজনে সেই মানুষের গোষ্ঠীকে স্থষ্টি করা 

হয় সেই গোষ্ঠী সেই প্রয়োজনটুকুর দ্বারাই সীমিত হয় না_তাহাকে অতিক্রম 
করিয়া সে যাইবেই। কারণ মান্ুষ যন্ত্র নয়; যাহার! তাহাকে যন্ত্র বলিয়! 

ভাবে এবং হাজার বাধনে বাধিয়! যন্ত্র বানাইতে চায়, তাহারা অনেক মূল্য 

দিয়া এই সত্যটিকে শিখে । ইংরাজ ভালোবাসিয়া ইহাদের স্থষ্টি করে নাই, 
করিয়াছে তাহাদের শ্রম সম্তায় কিনিবার জন্ত । “71010 0125 [110191) 

11801569) 1511106211015 200. 50211101215 20010265026 ০910065, 

1110061 117511517 51119611116611091109) ৪. 7751) 01935 15 50211] হু 

175, 200057/60. 1612 0122 £501111617761265 0০1 (৮০৮92010752 

8710 1710150 ছা1012 7201016810 90161108.৪৯ এই শ্রেণীর উদ্ভব, আশ- 
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নিরাশা ও ভুল-ভাঙার সঙ্গেই উনিশ শতকের রেনেঞঈা! ওতপ্রোতভাবে 

জড়িত। মধুস্ছদনে এই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর চেতনার পূর্ণ বিকাশ ;__তাহার 
উচ্চাবচ নব-নির্মীয়মান মানস-সৈকতের | এই শ্রেণীর উদ্ভব এবং বিকাশের 

বিশ্লেষণ প্রয়োজন । ইহার মানসিক বিবর্তনের ইতিহাস মধুস্থদনের কবি- 
মানসের পটভূমি__কেননা ব্যক্তিই ত সমাজ-মানসের আধার। এই শ্রেণীর 

বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, দেশের অর্থনৈতিক সর্বনাশের মাত্রা ষে কমিতেছিল 

তাহ! নহে । রামমোহন যখন নবজীবনের সুর্ধকে আবাহন করিতেছেন 

তখনই কিন্তু ঢাকায় তাতিদের হাড়ে মাঠ উর্বরা হইতেছে 2 “216 001561% 
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এইজন্যই পুর্বে বলা হইবাছে যে, বাঙালীর কিংবা! ভারতীয়ের জীবনের 

অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ভিত্তির উপর এই রেনের্জার মানস-লৌধ গড়িয়া উঠে 

নাই | কিন্ত সামশ্রিক পুনর্গঠনের কোনো লক্ষণ দেখ! না গেলেও ষে শ্রেণী 

শুধু ইংরাজের 'আগমনের ফলেই স্থষ্ট ও বধিত হইতেছিল সে শ্রেণীটি ইংরাঁজের 

উপবেই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইবার ফলে, এবং ইংরাজের ( অর্থাৎ প্রতীচ্যের ) 

উচ্চতর সভ্যতার ও স্থষ্টিশীল মননের ঘনিষ্ঠতম সানিধ্যে আসিবার ফলে, সেই 

মবজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদ্দের মানস- 

লোকও নবভাবে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পড়েন 

প্রিন্স দ্বরকানাথ হইতে আরম্ত করিয়া, এমন কি রাজা নবকৃষ্ণ হইতে আরম্ত 

করিয়া 'মুচিরাম গুড়” ৪৩ পর্যস্ত ; ইহাদেরই বিকৃত রূপকে বঙ্ষিমচন্ত্র “বাঝু নামে 

আখ্যাত করিয়াছেন । বঙ্কিমচন্ত্র-কথিত এই বাবুরা অতি হেয় ও ইংরাজ- 

প্রসাদ প্রার্থী; স্থখ ও চাকুরী-সর্বস্ব । বাবুদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি 
বঙ্ধিমের চিত্রে অতি নগ্ন ও চূড়ান্তরূপে প্রকট হইলেও এইগুলিই সুম্্তর রূপে 
ও শোভনতর বাহিক প্রকাশে, জন্মকাল হইতেই এই বাবু বা মধ্যবিত্তের 
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বৈশিষ্ট্য । রামমোহনের বা দ্বারকানাথের বা মতিলাল শীলের অর্থ-প্রাচুর্যের 

পিছনের ইতিহাসই এই। কিন্তু একই ভূমিতে যেমন সুগন্ধ পুষ্পও জন্মায় 

আবার কাটা গাছও জন্মায় তেমনিই একই উনিশ শতকী ভূমিতে বিগ্ভাসাগর 

আর বিষ্তাসাগরকে যাহারা ঠকাইয়।ছিল তাহারা, রেনেসার মুখপাত্র রামমোহন 

এবং মহাজন রামমোহন জন্মাইয়াছিলেন এবং পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন । 
এই চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত নিজের চাকুরীটুকু ছাড়! আর কিসের আশায় 

প্রতীচ্যের বার্তাবহ ইংরাজের আত্মিক শিষ্যত্ব স্বীকার করিল ? এই চাকুরীজীবী 

শ্রেণীকে স্ষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের অধিকার কায়েম করিবার জন্ 

আরও কতকগুলি পরিবর্তন ইংরাজ এখানে সাধন করিতেছিল এবং সেই 

পরিবর্তনগুলি প্রত্যক্ষভাবে ভারতের জনগণের কোনো উপকার সাধন ন! 

করিলেও পরোক্ষভাবে ভারতীয়দের ভবিষ্যৎ উন্নতির ভিত্তি স্থাপন 

করিতেছিল। প্রথমত ইংরাজ ত প্রাচীন দ্বয়ংসম্পূরণ গ্রাম্য অর্থনীতি ভাঁডিলই, 

জন্ম দ্িল এক ভূত্বামী শ্রেণীর যাহারা কর আদায় করিতে এবং আধুমননক 

বিলাস-ব্যসনে দিন কাটাইতেই ব্যন্ত-_ গ্রামের জীবনের সঙ্গে যাহাদের 

যোগাযোগ নাই বলিলেই চলে; কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজ স্থষ্টি করিল 

ভূমিতে ব্যক্তিগত স্বত্ব। দান-বিক্রয়ের অধিকার সমেত ভূমিতে ব্যক্তির 

মালিকান! যে মুহূর্তে আদিল সেই মুহূর্তেই গ্রামের গোষ্ঠীগত জীবনের অবসান 

ঘটিল এবং ব্যক্তি-স্বতন্ত্র অথচ আপন ভূমিখণ্ডের উপর একান্ত নির্ভরশীল, 

স্বত্ব লইয়া কলহ-পরায়ণ, উচ্চাশাবিহীন, প্রেরণাহীন এক জীধনযাত্রা সুর 

হইল। এই অগণ্য সাধারণ মানুষ এখনও ভারতবর্ষে প্রায় সেই একই 

সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার রহিয়াছে । কিন্তু ইহাদের মধ্যেই যাহারা! 

আগে মুসলমান আমলে অর্থ ও প্রতিপত্তি সঞ্চয় করিয়াছিল, অথবা ছুই-এর 

একটি; যাহার! বা ১৭৫৭ ্র্টান্বের পর হইতে ইংরাজের অর্থ-লুখনে নানাভাবে 

সাহায্য করিয়া! এঁ দুইটি পদার্থই অর্জন করিয়াছিল ) ধাহারা ছিলেন ব্রাহ্মণ 

পণ্ডিত এবং শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় আধুনিক কালে ধনাগমের উৎসটি 

সঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন-_-তীহারাই ইংরাজের নবস্ৃষ্ট মধ্যবিত্ত বা বাবু 

সম্প্রদায়ের মূল-স্বরূপ ৷ ই্হাদের স্থষ্টি করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাঁজ নিয্লিখিত 

পরিবর্তনগুলিও এই দেশে সাধন করিল £ 

» (১) মুঘলদের আমলেও ভারতবর্ষের সমগ্র অঞ্চলের যে রাজনৈতিক এঁকা 

সাধিত হয় নাই সেই রাজনৈতিক এঁক্যের প্রতিষ্ঠা । সমগ্র ভারতবর্ষের ব্রিটিশ 

ভারতবর্ষে রূপান্তর । সিপাহী বিদ্রোহের অবসানের সঙ্গে এই রাজনৈতিক 

এঁক্য প্রতিষ্ঠাও সম্পূর্ণ হয়। 
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(২) ম্বদেশীয় সৈম্বাহিনীর স্থট্টি। (অবশ্ত ১৮৫৭র পরে এই নীতি 
পরিবতিত হয় )। 

(৩) এশীয় সমাজে প্রথম স্বাধীন মুদ্রাযস্ত্রের এবং সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা। 

(মাঝে মাঝেই এই স্বাধীনতা বহুধা খণ্ডিত হইয়াছে এবং ১৮৫৭ ও ১৮৭২ 

সালের পরে বিশেষ করিয়া )। 

(8) বান্পীয় পোতের সাহায্যে ইউরোপের সঙ্গে দ্রুততর এবং নিয়মিত 

যোগাযোগ । 

(৫) ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজীর মাধমে শিক্ষার ব্যবস্থা! । এবং তাহার 

ফলে, এদেশে তখন প্রয়োগের সম্ভাবনা না থাকিলেও, প্রতীচ্যের নবলব্ধ 

বিজ্ঞান, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের তত্ব, ব্যক্তি-স্বাধীনতাবাদ এবং এঁহিকতা 

(56011211511) প্রভৃতির এদেশের মানস-লোকে প্রতিষ্ঠা । 

(৬) টেণিগ্রাফ এবং ট্রেণ চালু হইবার ফলে আঞ্চলিক যোগধোগের এবং 

তাহার প্রত্যক্ষ--সুফল নগরে-গ্রামে যোগাযোগ, মানুষে-মানষে দৃঢ়তর সম্পর্ক 

স্থাপন এবং বাণিজ্যের নগর-মুখিতা ও নগর-কেন্দ্রিকত। | 

(৭) ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠার ফলে ব্যক্তির হাতে ধন- 

সঞ্চয় ও সমৃদ্ধতর ব্যক্তিজীবনের সম্তাবনা--সমাঙ্গে ব্ক্তিহিসাবে ব্যক্তির 

প্রতিষ্ঠা-_“বাঝু-দের আবির্ভাবের ভিত্তি স্থাপন | 

(৮) ইংরাজেরই নিজের প্রয়োজনে এই নব-শিক্ষিত বাবুদের স্থষ্টি হইলেও: 

এবং ইংরাজের খোসামোদ করিয়| ইহারা অর্থোপার্জন করিলেও ইহাদের মনে 

যে প্রতীচ্য গণতন্ত্রের, ব্যক্তি-স্বধীনতার ও ব্যক্তি-সাধ্য উচ্চাকাজ্জার বীজ 

উপ্ত হইল তাহা ত ইংরাজের ক্ষমত৷ ছিল না নস্তাৎ করে। বাস্তবজীবনে ও 

মাননসজীবনে দ্বন্দের সুত্রপাত হইল এইখানে এবং তাহা আজিও আমাদের 

সাহিত্যের মুল উপজীব্য । ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সরকার 

করিয়াছিলেন নিজের প্রয়োজনে, রায়তের সুখের জন্য নহে। তাহারও পর 

হেষ্টিংস বা অন্ঠান্তের৷ ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যাহা কিছু সংস্কারমূলক কাজে 

হাত দিয়াছেন তাহা! নিজেদেরই স্বার্থে। কিন্তু ১৮০০ হইতে ১৮৩৫ এই 

কালের মধ্যে বেসরকারী ইংরাজ ও ভারতীয়ের চেষ্টায় শিক্ষা বা অন্ঠান্ত ক্ষেত্রে 

যে সংস্কারগুলি সাধিত হইয়াছে, সেইগুলিই বাঙ্গালীর নবজাগরণের প্রত্যক্ষ 

বুনিয়াদ। অবশ্ত সরকারী কার্ধকলাপ পরোক্ষভাবে আমাদের কাজে 

লাগিয়াছে। 
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(ঘ) 
১৭৮১ ্রীষ্টান্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস কলিকাতা মাদ্রীস! প্রতিষ্ঠা করেন আর 

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্ে যোনাথান ভানকানের উদ্যোগে কাশীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত 

হয়। তখন কর্তৃপক্ষ একদিকে আরবী-ফারসী-জানা আমলার প্রয়োজন 
বোধ করিতেছেন, অন্যদিকে প্রাচ্যবিগ্ভার অনুশীলনের দ্বারা প্রাচ্যবাসীদের 

শিক্ষার প্রসারের কল্পনা করিতেছেন । কিছুকাল পরে যখন এদেশীয়দের 
শিক্ষার জন্য ইংলত্তীয় প্রভুর! বামরিক এক লক্ষ টাকা বরা্দ করিলেন তখন 

স্থির হইল যে, এই টাকা ব্যয়িত হইবে প্রাচ্যবিগ্ভার অনুশীলনে এবং সংস্কৃতের 

মাধ্যমেই যথাসম্ভব প্রতীচ্যের জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইবে । কিন্তু বলা 
যাইতে পারে যে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সঞ্চিত অর্থের বিশেষ কোন ব্যবহাঁরই 

কর! হয় নাই। অর্থাৎ এ দেশীয়দের শিক্ষার কোনো প্রয়োজন এদেশের 

যাহার! প্রত্যক্ষ শাসক তাহারা একেবারেই বোধ করিতেছিলেন না। কারণ 

তাহাদের বেশ চলিয়া যাইতেছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমানের (সেকালেরও ) 
ডড116515, 1301101055এ ৮০0: স1111917 কলেজ স্থাপিত হইল, সাহেব 

চাকুরিয়াদের আঞ্চলিক ভাষা শিখাইবার জন্য । আর মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত 

কলেজ ও স্কুলে এদেশীয়রা কিছু কিছু ইংরেজী পড়িয়া ইংরাজের কেরাণী ও 
ঘুৎস্থদ্দিগিরি করিবার অধিকার লাভ করিতেছিলেন। কিন্তু এই কেরাণীদের 

প্রয়োজনও বাড়িতে লাগিল; লোকের! বুঝিল ইংরাজী না শিখিলে না ঘরকা 

না ঘাটক1 হইয়া থাকিতে হইবে । এবং ১৮৩৩এর পরে উচ্চতর সরকারী পদে 

এদেশীররিগের নিয়োগের প্রতিশ্রতির ফলে ইংরাজী স্কুলে পড়ুয়াদের সংখ্যাও 

গেল বাড়িয়া । কিন্তু ১৮৩৩এর আগেই এই কলিকাতায় এবং বাংলাদেশে 

'নৃতনতর শিক্ষা দিবার প্রতিষ্ঠান অনেক বাড়িয়া গিয়াছে । শিক্ষা-বিস্তারের 
এবং আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারের প্রাথমিক কৃতিত্ব কিন্ত সবই মিশনারীদের 
কিংব| উদারচেতা সাহেবদের এবং কিছু বাঙালীদের । মিশনারীরা হয়ত গ্রীষ্টের 

বাণীর ব্যাপকতর প্রচারের আশার স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন 

কিন্তু হেয়ার সাহেবের আমরণ অক্লান্ত প্রচেষ্টার মূলে এক মানব-হিতৈষণ। 

ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। 
১৮১৫ সালে শ্রীরামপুরে মিশনারীদের বিখ্যাত কলেজ স্থাপিত হয় এবং 

তাহার ছুই বৎসর পরে হেয়ার ও রামমোহনের চেষ্টায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত 
'হুয় ১৮১৭ থ্রী: ২০শে জানুয়ারী । ইহার আগেই ইংরেজী শিক্ষার 

প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া ১৮১৪ সনে জয়নারায়ণ ঘোষাল মিশনারীদের হাতে, 

ইংরাজী শিক্ষ! গ্রচারের জন্য ২০ হাজার টাক! তুলিয়া দেন। আবার এ 
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১৮১৭ শ্বীঃ প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও বিস্তারকল্লে হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে 

জন্মলাভ করে কলিকাত! স্কুল সোসাইটি এবং কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি। 
প্রথমটির তত্বাবধানে চলিতে থাকে কলিকাতায় মোট ১৬৬টি পাঠশাল] এবং 

দ্বিতীয়টির একক প্রচেষ্টায় বাংল! ভাষায় প্রথম ( ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 

পণ্ডিত মহাশয়দের গ্রন্থগুলির কথা ধরিলে অবশ্ত নহে ) স্কুলপাঠ্য নানাবিষয়ক 

গ্রন্থ বাংলাভাষায় লিখিত হইতে থাকে । সতাকথা বলিতে কি পরিভাষা- 

রচনায় এবং প্রকাশ-সৌকরধে এই গ্রন্থগুলি এখনও আমাদের হিংসার উদ্রেক 

করিতে পারে । এই সকল পাঠশালায় অবণ্ত শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা, 

ইংরাজী নহে । ১৮১৭ সালের আগেও কিন্তু পাঠশালার শিক্ষার আমূল 
পরিবর্তন সাধন করিতেছিলেন ১৮১৪ সালের জুলাই মাস হইতে রবার্ট মে। 

চু চুড়ায় তাহার স্থাপিত পাঠশালাগুলি মে সাহেবের পাঠশালা নামে পরিচিত 

ছিল। স্মুল সোসাইটি চাহিয়াছিলেন এদেশীয় পাঠশালাগ্তলিকে বীচাইতে 

আর মে বা তাহার কিছু পরে ব্ধশানে ক্যাপটেন জেম্স স্টয়ার্ট স্থষ্টি 

করিতেডিলেন ইংরেজীপ্রধান পাঠশালা । অন্ঠদিকে শ্রীরামপুরের বিখ্যাত 

পাদ্রী জোশুয়! মাসম্যান ১৮১৩ সাল হইতেই নূতন ধরণের পাঠশালা! প্রতিষ্ঠায় 

তৎপর হইয়া উঠেন। 

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, হিন্দু কলেজের জুনিয়ার বিভাগ ছাড়াও, অন্তত 

আরও তিনটি ১৮১৭ সালের আগেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল--ড্রমণ্ড, শার্বোর্ণ এবং 

ভবানীপুরে জগমোহন বস্থুব স্কুল। শেষোক্ত বিগ্যালয়টিই বোধ হয় একালে 

ইংরাজী শিক্ষার প্রথম তম স্কুল, প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৩ সালে৪৪। ১৮১৭ সালের 

পরেই স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে | রামমোহন তীহার বিখ্যাত প্রাংলো- 

হিন্দু বিষ্ভালর স্থাপন করেন আর ডেভিড হেয়ারও খোলেন পটলডাঙায় 

সেকালের সর্বাপেক্ষা নাম-করা স্কুল। 

এইরূপে নূতন স্থজামান জীবনপারার সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিবার জন্য 

বাঙালী ও বেসরকারী সাহেবের! মিলিয়! শুধু উদ্মোগপর্বই সমাধা করিলেন 

না, নূতন শিক্ষার প্রতিষ্টা পর্যস্ত করিয়া ফেলিলেন, এমন কি মিস কুক হইতে 
আরম্ভ করিয়া বেঙ্গল লেডিজ সোসাইটি পর্যস্ত মেয়েদের শিক্ষার জন্য বহু স্কুল 

খুলিয়া ফেলিলেন৪৫ | ইহার প্রায় ৬ বৎসর পরে ১৮২৩ সালে স্থাপিত হইল 
সরকারী জেনারেল কমিটি অব পাবপিক ইন্ষ্বাকশন্ এবং হোরেস হেম্যান্ 
'উইলসন্ প্রভৃতি প্রাচ্যবিগ্যাবিদ্দের আধিপত্যের ফলে দেশের লোক প্রতীচ্যের 
সরান ও ভাষা শিখিতে চাহিলেও, এ কমিটি হিন্দু কলেজকে অর্থসাহাযা 

না করিয়া ১৮২৪ থ্রীষ্টাব্ে স্থাপন করিলেন কলিকাতা! সংস্কত কলেজ । নূতন 
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করিয়া এই অতীতে ফিরিয়া যাইবার বিরুদ্ধে, এদেশীয়কে পুরাপুরি কূপের মণ্ুক 
বানাইবার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, রামমোহনের প্রতিবাদ নানা কারণেই স্মরণীয় । 

তাহার আপত্তি প্রধানত শিক্ষার মাধ্যমের বিরুদ্ধে নহে, শিক্ষণীয় বস্তুর 
বিরুদ্ধে। প্রাচীন ভারতের যে শিক্ষা টোল, চতুষ্পাঠিতে দ্বাদশ বৎসর 
কাটাইয়! শিক্ষার্থীরা অর্জন করিত, সে শিক্ষার সংগে তৎকালীয় বাবহারিক 
জীবনের ষে একান্ত বিরোধ তাহাই নহে, সেই ন্তায়-ব্যাকরণ-বেদান্ত-কাব্যের 
গতানুগতিক শিক্ষা দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং শিল্পবিগ্রুবে মুখর তৎকালীয় জগতে 
মানুষকে শুধু পিছন পানে মুখ ফিরাইতেই শিখাইত। রামমোহন এই শিক্ষা 
সম্পর্কে লর্ড আমহাস্টকে লিখিয়াছিলেন, রেনের্সা যুগে ইংরাজেরা ম্বঘমাজে 
যেনৃতন শিক্ষার ধার! প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ 

করিয়া, “10 1790. 16010 1116110.60. 60 1:61 6179 131161912 02.01017. 

117 15710191706 ০£ 1991 15110510090, 0126 132.0011120 [)1311950910125 

০910. 1106 11955 105910 2110790 €০ 0151019,06 €1)2 35966111 01 012৩ 

50100117151] ড711101 799 6115 10656 0০210111250. 6০ 19617200900 

16500191108. [01] 011 92,111 112.11191, (116 52.151.116 5556611) ০1 

01102610911 চ7010110 702 6139 19590 08100119650 0০ 161 15 

০০107 11 0:9.01511655, 10 50101] 1190 0660. 0115 10110 ০ 0 

131101510159215196015, 1300 25 6108 170013109101116 01 011৩ 

22,015. 09001561010 195 01 ০01১)০০৮ 0£ 011 £০91:1111161165, 1 

ভবঘ1]] ০০119601011 61% [02750 2.:117016 1119212] 2,110. 61011517691 

55566177 ০£ 1115611100191, 6101101201115 11205172,0105) 86012] 

চ151195010155, 01061001505, 4১020910055 আট 0026] 15601] 

50121105” ৪৫ক | ভারতেও প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির কি ফল হইতেছে তাহাও 

রামমোহন চূড়ান্ত ভাষায় নির্দেশ করিতেছেন £ “51026 0৪1) 1700] 

11770109ড117106 2115 11091107 97101) 919900:19620105 25 0126 £0110/- 

1176 চ7101017 215 0119 00610195 5015565690. 0% (116 ৬ ০09005, - 

117 চ5112,0 10720116115 6176 5901 21050211050. 111 0126 10610 ? 10251 

91901090095 16 10981 6৮০ 006 1025110 715521005 2 ০1 আঃ] 

০65 08 26650 6০ 02 19657 1760119615 ০ ১০০366 0 (06 

০০০06০ 1906109 71110175901. (5510. 09 196115৩ 09% ৪1] 

ড1521918  0011055 10856 20 16251] €5561506, 61296 99 9617615 
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06561 1009 1621 2:05061012, 2710 11151500916 00 9001161 "0 

8509196 017 6136170 220. 16255 0106 দয০:10. 0115156651৪ ৫থ | ১৮৩৫ 

সালে যখন ইংরাজী মাধ্যম স্বীকৃত হইল তখন কিন্তু বাস্তবিক রামমোহনের দাবী 

যে স্বীকৃত হইল তাহা নহে-_রামমোহন তাহার চিঠিতে শিক্ষার বাহনের কথা 
কিছুই বলেন নাই; শুধু বলিয়াছিলেন বিষয়বস্তর কথ! | এবং তাহার সে 
মনোবাসনা ১৮৩৫ সনের আগেই আংশিক পরিপূর্ণ হইয়াছিল বেসরকারী 
উৎদাহের ফলে,_-রবার্ট মে-র পাঠশালা হইতে গুরু করিয়া হেয়ার সাহেবের 
পটলডাঙার স্কুল, তাহার পর ওরিয়েপ্টাল সেমিনারী, মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন 
প্রক্ততির মাধ্যমে । মেকলের বিখ্যাত মিনিট শুধু দেশবাসীর বাস্তবে যাহা 
করিতেছিলেন তাহাকেই আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়াছিল--দেশবাসী বলিতে অব্য 
নবস্থষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণী। নব্যশিক্ষিত এই মধ্যবিত্তের ইংরাজী-গ্রীতির বিজাতীয় 
আধিক্য সম্পর্কে অনেক উপকথা চলিত আছে ২ মধুসুদনের দৃষ্টান্তটি একেবারে 

চূড়ান্ত। নবাভিষিক্তের এই আতিশয্য অতি স্বাভাবিক | কিন্তু এ কথা স্বীকার 
করিতেই হইবে থে এই নবোৎসাহীদের শুধু যে ইংরাজী ভাষাতেই অভাবিত 
বুৎপত্তি ঘটিয়াছিল তাহা! নহে, প্রতীচ্যের ভাবধারাঁও তাহারা পুরাপুরি 
আত্মসাৎ করিয়াছিলেন । ১৮১৭ সালে যদি ইংরাজী শিক্ষার প্রথম ম্ুব্যবস্থা 

হুইয়াছিল ধরিয়া লওয়া যায় তাহা! হুইলে সেই শিক্ষার অতি দ্রুত উন্নতির 
একট! ধারণ পাওয়া যায় কাশীপ্রসাদ ঘোষের দৃষ্টান্ত হইতে । ১৮৩০ সালে 

কালীপ্রসাদই প্রথম বাঙ্গালী কবি ধাহার কবিতার মাধ্যম ছিল ইংরেজী | 

41116 0156 [711000 চ1109 1195 06150. €0 011)11517 ৪. ৮01101772 

০৫ 14115711511 19০9০1115,৮ (721699006০9 91191] 200 90111 1708175? )। 

গ্রন্থখানি লর্ড 7391001110কে উৎসর্গ করা । ইহার আগে 1061021০ স্বভাবতই 

ইংরেজীতে কবিতা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু যুগমানসের প্রভাবে ছুই জনেরই 

কাব্যের অনুপ্রেরণা হইল, এক কথায় বলিতে গেলে, স্বদেশপ্রেম। লোকে 

শিথিল ইংরেজী এবং আত্মস্থ করিল প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পদ 
অথচ হইয়া উঠিল দেশ-প্রেমিক-ইহাই হইল উনবিংশ শতকে 
বাঙালীর নব-জাগরণের মূলীভূত অন্তদ্বন্্ি। কাশীপ্রসাদের [125 917942 
9110. 00130 [০6119+ এর একটি অংশ হইল হিন্দু পালা-পার্বণের উপর । তাহার 

পরে রহিয়াছে পুরু ও উর্বশীর দেশীয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত কবিতা । তাহার 

পর হিন্দুর রাসযাত্রার উপর কবিতা । অর্থাৎ ভারতচন্ত্র, ঈশ্বরগুপ্ত বা দাশু-রায়ের 
ভাষায় কবিতা লেখ! যায় না বলিয়াই ইংরেজীতে লিখিতে হইতেছে; তাহ! 
না৷ হইলে আর সবই তি এদেশেরই খাঁটি জিনিষ | 109:09219 র ব্যাপার আরও 
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চমকপ্রদ । তিনিই বোধ হয় সে যুগে একমাত্র “্টণ্যাশ-ফিরিজি” যিনি 
ভারতবর্কেই স্বদেশ ভাবিয়া! ভারতের অতীত-গৌরবে গোৌরববোধ করিয়! কাবা 

রচন1 করিয়াছিলেন | তাই 109:9210কে শুধু ছেদে। কথায় £01121610 বলিলে 

চলিবে না বুঝিতে হইবে তাহার রোমার্টিক স্বপ্র কাহাকে ঘিরিয়! রচিত 

হইয়াছে । সেতাহার স্বদেশ। সেই স্বদেশের ছুরবস্থায় তিনি বিষণ। 
তাই বপিতেছিলাম যে ১৮৩৫ সালে শিক্ষা! সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত কতৃপক্ষ 

লইলেন সে সিদ্ধান্ত দেশবাসী আগেই লইয়াছে এবং সেই সিদ্ধান্তের ফলাফল 
ফলিতে শুরু করিয়াছে । ইংরাজী শিখিয়, ইংরাজের চাকুরী করিয়া», 

বাংল। ভুলিয়৷ যাইবার অপ-গৌরব করিয়াও কিন্তু তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালী 

চোখ মেলিয়া সব কিছু দেখিতে শিখিতেছে এবং স্বদেশের ছুরবস্থায় বিষণ 

হইয়া ভাবিতেছে বোধ হয় সর্বা্গীণ উন্নতির মূল নিহিত আছে পুর! প্রতীচী- 

ভবনে । সকলেই যেঠিক ইহা ভাবিতেছেন তাহা নয়। ধাহারা দুরদৃষ্টি- 
সম্পন্ন যেমন রামমোহন, হেয়ার, রাধাকান্ত দেব (তাহার প্রতিক্রিয়াশলতা 

'সত্ত্বেও), মতিলাল শীল, রাজেন্দ্র দত, কৃষ্ণমোহন, এবং পরে বিগ্ভাসাগর-_-তীহারা 
ভাবিতেছিলেন সমন্বয়ের কথা । (অতএব বঙ্কিমের আনন্দমঠের তত্ব শুধু 

এই ভাবধারার বিলম্বিত সাহিত্যিক প্রতিফলন মাত্র )। কেহ কেহ যে উগ্রতার 

মাত্রা বাড়াইয়! দিবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই; এমন কি পরবর্তী কালের 
কোনো ধীর নেতাই হয়ত যৌবনে উগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই 

সাময়িক উচ্ছংঙ্খলতাকে আমরা সাধারণত যে চোখে দেখিয়া থাকি সেই চোখ 

যে একান্ত পক্ষপাতদুষ্ট ও এতিহাসিক দৃষ্টি-বিহীন তাহা বুঝিতে বিলম্ব হর না 
যখনই 41072110910 স2: ০£ 1100619617061106 বা 771:9101) [6৮09100191৮ 

বা ইংলগডের তথাকথিত (19119%5 7319901955 [২০৮০1৪6০এর কথ 

ভাবি । ইংলণ্ডে ১৬৪৯ হইতে ১৬৮৮ পর্যস্ত, ফ্রান্সে ১৭৮৯ হইতে ১৭৯৫ পর্যন্ত 

এবং আমেরিকায় যুদ্ধে যে রক্তপাত হইয়াছিল, স্বাধীনত। ও স্বাধিকার অর্জনের 

জন্য, তাহার তুলনায় বাঙালীর নবজাগরণের মরশুমে কেহ যদি একটু ব্রাণ্ডি ব 

মুনলমানের দৌকানের মাংস খাইয়াই থাকে, তাহাতে চোখ লাল করিয়া 

তাড়া করিবার ত কিছু নাই-ই বরং এই কথ! ভাবিবার আছে যে, যে মোহমুক্তি 
ও নৃতন জীবনদর্শন বাঙালী লাভ করিতেছিল তাহার তুলনায় এই উচ্ছুঙ্খলতা 
কত অকিঞ্চিংকর। তাহার উপর এই নবজাগরণের যাহার! পুরোহিত-_ 
[05:9220 হইতে আরম্ত করিয়! বিদ্যাসাগর পর্যস্ত,__তাহাদের সঙ্গে ব্রাপ্ডির এবং 

বিফের সম্পর্ক কতটুকু । আসলে দেখ! দরকার যে, ব্রা্ডির সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ 

আরও কি কি আনিল। আরও সহজ করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, 



যুগন্ধর মধুহ্দন ৩১. 

প্রতীচ্য সভ্যতার কোন্ বিশেষ তত্বগুপি এই নবজাগ্রত বাঙালীর মনকে দঞ্জীবিত 
করিতেছিল। এখানে একটি তথ্য পরিবেশন করিলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হইয়া 

উঠিবে। যে বাঙালী এতদিন পরস্ত নব্যন্তারের কাল্পনৈক চুল শতধা চিরিতে- 
ছিল, আর কাব্য বলিতে বুঝিতেছিল আদিরস, সেই বাঙালী ব্রাহ্মণ 
প্ডিতের হিন্দুকলেজে-পড়া সন্তানেরা হঠাৎ সে সকল ছাড়িয়া দিয়া 
20177 721115-এর [151265 ০£ 0191) 45 0£ 189০2, যদি পড়িতে 

আরম্ভ করে, যদি তাহার রথুনন্দন ছাড়িয়া একদিকে [70776 ও [5001:6, 
এবং অন্তর্দিকে ৬০16৪119, 1)1001096 ও [২905569 পড়িতে থাকে, 

তাহা হইলে প্র।ক্ুতজনের। তাহাদের মাথ! বিগড়াইবার জন্য ব্রাণ্ডির ঘাড়ে 
দোষ চাপাইতে পারেন কিন্তু পাত্রি £19%8:5061 7)? ধরিয়াছিলেন রোগ 

কোথায়। তাহার ধর্মভীরু মনের কাছে ইয়ং বেঙ্গলকে কালাপাহাড় মনে 
হইয়াছিল । তিনি লিখিতেছেন, “21551 21596 ৪0019110355... *৮616 

171111165 12552/5 200. 79111154486 07 122597%, ৮105 ০9715 

০1 (1 126661, 10 09161011191) 0765 79:5 20800911015 501011160, 

৮০16 ০5 59107 চ712601260 09091:91161 117 0122 01216059655 

01 4101210109, 110, 102,961% (91105 202110589০৫ 6106 251901650 

10906] 15211111595 ০6 2. 1167 1903 0£:171610 11] 035 15950 200. 

20109611615 1699101115 109 0০90 100৮ 1015 31151 0:011915 

0.65090160 €০ ০910065 ৪ 0250 ০0£ 61190101956 10191157191) 

2110 [06561691905 ০৫ 91] 9061-01111951120 [01110110961905, 1010) 

0176 91110 2, 61191159110. 091)165 ৮৮1৪ 19.010.90.) ৪00. 96 90151 ৮০15 

910 2 616 01621) 1202 06 0105 2058 17062 0০905) 00 5101 

শ/2,5 (11 0:91119170 6119, 0122 72106 59911 1০956, 2100. 2051 ৪. 16 

10709116175) 16 25 20009115 011111000160. 3951095 6115 591091906 

0917199 ০£ 6113 422 ০7 12307) (11515 ৪5 ৪150 ৪, 01121) 

41112110911 €0161011) 1101 011 011101 ৬০1, 8৮০, 01911 811165 

0115 11101001115 0115 12015 ০7 11277 9100. 00061 1011501 

[0065 00116202] 2170. 11160910921091.9৬ 

এই সকল গ্রন্থকারেরাই হইলেন নবধুগের দীক্ষাপ্তরু । ইহারাই মানুষকে 

আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতন করিয়! স্বাধিকার-অর্জনে উদ্ধুদ্ধ করিতেছিলেন। 

এই নুতন দর্শন ও রাজনীতিতে নব্যবঙ্গ পাঠ ত লইতেছিলই, সে আরও 

পাঠ লইতেছিল 4১09.) 5116 এবং পরবর্তীকালে 70170 50916 2111]1- 
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এর নিকট হইতে । যন্ত্রবিজ্ঞান, পদার্থবিষ্ভা ও রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে 
প্রাকৃতিক শক্তি সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মশক্তিতে প্রত্যয় 

বাড়িতেছিল। হিন্দু কলেজের পাঠক্রম দেখিলেই বুঝা যাইবে বিজ্ঞানশিক্ষার 

ব্যবস্থা সেখানে সাহিত্য-পাঠনের ব্যবস্থার চেয়ে কোনো অংশে হীন ছিল না । 

এই কলেজেরই ছাত্র রাথানাথ শিকদার প্রথম 11 73৮1556 পরিমাপ 
করেন। এই কলেজেরই মধুহুদন গুপ্ত প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়! মৃতদেহ 
সম্পর্কে নান! কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদে অগ্রণী হন। এই সকল মন্তব্যের অর্থ 

ইহা নহে ষে বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে আক্রমণ 

করে। বিজ্ঞান শিখিলেই মানুষ নাস্তিক হইয়া উঠে না। কিন্তু বিজ্ঞান 

ষে ধুক্তির উপরে দাড়াইয়| আছে, সেই যুক্তি বা [২০25০ মানুষকে কার্ধ- 

কারণ-সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিয়া তাহাকে আচার-পরায়ণ হইবার 

বদলে বিচার-পরায়ণ হইতে বলে এবং প্রার্কৃতিক শক্তিকে ক্রমান্যয়ে মানুষের 
বশে আনয়ন করিয়া মানুষের অসহায়ত| এবং দৈব-নির্ভরতা দূর করে । এই 
কারণেই 74001, 171715) /[9171 7810 বা 101961০ নব্য-বঙ্গকে 

নাস্তিক করিয়া তুলিয়াছিলেন। এবং ইহাদের প্রভাবেই নব্য-বঙ্গ ঈশ্বর ও 

পরলোকের স্থলে মানুষ এবং ইহলোককে স্থাপন করিয়াছিল। এই আদর্শে 

অনুপ্রাণিত হইয়াই রামমোহন শুধু স্বদেশে নয়, বিদেশেও (ফ্রান্স এবং 
স্পেন ) মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা দেখিলেই অভিনন্দন জানাইতেন। 

এই্লন্তই রামমোহন আমাদের দেশের প্রথম আন্তর্জাতিকাবাদী। 

চা ক্ষেত্রেও নব্য-বঙ্গ যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতেছিল, তাহাও 

মানবতা-বাদেরই আদর্শ । শেকপীয়র, মিপ্টন হইতে আরম্ত করিয়া স্কট, 

বায়রন্ পর্যন্ত সকল মহৎ সাহিত্যিকের দানেই নব্য-বঙ্গের মন পরিপুষ্ট 

হইয়াছিল। শেক্সপীররের গভীর অস্তদূর্টি ও মানব-চরিত্রের উচ্চাবচতার 
অপূর্ব বিশ্লেষণ, মিপ্টনের উত্তুজ্জ নৈতিকতা! ও মাঁনব-প্রেম এবং বায়রণের 
অভূতপূর্ব্ব আত্মস্তরিতা সবই আসিয়া মিশিয়াছিল এই বাঙালীর মনে। 
আবার সেই সঙ্গে ড্রাইডেন্, এ্যাডিসন্ ও পোপও বাদ যান নাই--অর্থাৎ 
নব্য-বঙ্গের মুখপাত্র মধুহদনও বটেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও বটেন; আর 
নব্য-বঙ্গের [210০ হইলেন অক্ষয়কুমার দত্ত । 

যাহারা এই সমস্ত জ্ঞান ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করিতেছিলেন তাহাদের 

পুরোধা হইলেন 1)6192191 নব-চেতনাদীপ্ত বাংলার প্রথম প্রবক্তারা এই 
মহায্বার কাছে পাঠ লইবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি শিক্ষক ছিলেন 

এ কথা বলিলে 1991920 সম্পর্কে কিছুই বল! হইল না। তিনি ছিলেন 
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নব-বঙ্গের গুরু । তীহার মধ্যে ছাত্রের! প্রথম লক্ষ্য করিল বাক্যে এবং কর্মে 

পরিপূর্ণ এক্য। এই একটি মানুষ যে যাহা বলে তাহাই করে; অথচ বয়সে 
সে তখনও তারুণ্যের কোঠা পার হয় নাই | নি, নাস্তিক ছিলেন কি 

আস্তিক ছিলেন এ কথার আলোচন! নিপ্রয়োজন | তিনি ছিলেন 426 ০£ 

1২০৪,501এর প্রতীক ( 791১এর ২৪,591 নহে, 10911) 721102 বা ]71010৩ 

এর 7২99৪০2)। পুরাতন আচার ও কুসংস্কারের মোহজাল ছিনন করিতে 

বদ্ধপরিকর হইয়াই যেন তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার সেই দীপ্ত 
তেজ ও অকুতোভয়তা, সেই বিচারশীলতার উত্তরাধিকার তিনি দান করিয়া 
গেলেন তাহার শিষ্দের_-কঞ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রসিককৃষ্ 

মলিক, প্যারিটাদ মিত্র প্রভৃতিদের । 10191০ই প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে 

নব্যবঙ্গের প্রথম শহীদ। কিন্ত ইহা! ত অবশ্বস্তাবী। নবাস্কুর প্রাচীন 
বনম্পতির ভার সহিতে পারে ন1; কিন্তু সে নবাঙ্কুর একদিন আত্মশক্তিতে 

প্রতিষ্ঠিত হয়ই । 7)109210র আগেও ধাহার। বাঁঙালীকে নৃতন পথে হাত ধরিয়া 

ধরিয়া! চলিতে শিখাইয়াছিলেন তাহার! অবশ্তই রামমোহন ও ডেভিড হেয়ার | 

কিন্ত ইহাদের পরে যিনি সকল বাধা, শুধু যুক্তির জোরে নহে পদাধিকার বলে, 
নম্ত।ৎ করিয়! প্রতীচ্যকে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিলেন তিনি লর্ড মেকলে। ইহার 

অতিশয়োক্তি সর্বনবিদিত। কিন্তু তিনি না হইলে হয়ত শেষ বাধাটুকু অপস্যত 
হইত না; একটুখানির জন্ত সব পণ্ড হইত । 

(৬) 

'শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আরও 
কতকগুলি সমাজ-সংস্কারমূলক কাজ সরকার করিয়া ফেলিয়া নবাবঙ্গের মনে 

'আরও প্রত্যয়, আরও আশার স্ষ্টি করিলেন। এই সমাজ সংস্কারের ফলে 

প্রতীচ্যের নৈতিক 91991301365 ইয়ং বেঙ্গলের মনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। 

১৮৫৭ থুষ্টাব্ে সিপাহীবিদ্রোহের আগে পর্যস্ত যে ব্রিটিশ-শাসনের ( কোম্পানী 

শাসনের ) যুগ তাহাকে 11701075091) 2110. (2019.687 719 ০0? [২০911719 

210. 510179195551011 0£ 111130112116195এর যুগ বলিয়াছেন | যদিও উনবিংশ 

শতকের প্রথমে কোম্পানী মার্শম্যান ও কেরীকে, এদেশীয়দের ধর্মে পাছে 

আঘাত লাগে এই ভয়ে, কলিকাতায় আসিতে না দিয়া দিনেমারদের 

রাজত্ব শ্রীরামপুরেই থাকিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তবু উদারমতাবলম্বী বিভিন্ন 
গভর্ণর-জেনারেল বিভিন্ন সামাজিক গ্লানি ও কুসংস্কার দূর করিতে অগ্রণী 

হইয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পরে, রাজত্বে কায়েম হইয়া বসিয়া, ব্রিটিশ 
৩ 



৩৪ যুগন্ধর মধুহদন 

সরকার আর এমন কোনো কাজে হাতে দেন নাই যাহাতে দেশের প্রতিক্রিয়া” 

পীলেরা চটে । কারণ নব্যবঙ্গের ইয়ং বেঙ্গলদের মোহভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে এই 
প্রতিক্রিয়াণীলেরাই ব্রিটিশ শাসনের প্রধান স্তম্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 

সরকারের সমাজ-কল্যাণমূলক এই কাঁজগুলি বিশেষ করিয়া মনে রাখা 
দরকার। এইগুলিই বাঙালীর মনে আশার সঞ্চার করিয়াছিল। অর্থনৈতিক' 

উতৎগীড়ন এবং অধঃপতন সত্বেও ৪৭ ক সমাজের উপরিতলে এই সংগ্কার- 

সাধন শিক্ষিত বাঙালীর মনে রেখাপাত করিয়াছিল £ 

১৮২৩-- এডুকেশন কাউন্সিল স্থাপন । 

১৮২৪--সংস্কৃত কলেজ স্থাপন। 

১৮২৮-২৯-সতীদাহ নিবারণ ; ঠগীদমন । 

১৮৩৩- কোম্পানীর নূতন সনদের ৮৭ ধারা মতে এদেশীয়দের উচ্চতর 
রাজপদে নিয়োগের আশ্বাস । ইহারই প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ১৮৩৪ সালের পর 

হিন্দু কলেজের কৃতবিদ্ধ যুবকগণকে ডেপুটি কলেন্টরের পদ দেওয়া হইতে 
লাগিল। (কিন্তু ১৭পৃঃ 1,910 [,৮০এএর উক্তিও এই সঙ্গেই স্মরণীয় )। 

১৮৩৫--শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার ; মেকলের স্থুবিখ্যাত “মিনিট | 
১৮৩৫- কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন । 

১৮৩৫ -লর্ভ মেটকাফের মুদ্রীযন্ত্রকে স্বাধীনতা প্রদান। এই সম্পর্কে 

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিতেছেন, “মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা হইলেই বঙ্গদেশে 

এক নবধুগের হুত্রপাত হইল । নূতন নূতন সংবাদপত্র সকল দেখা দিতে 

লাগিল; নবপ্রাপ্ত স্বাধীনতার ভাব সর্বশ্রেণীর মানুষের মনে প্রবিষ্ট হইয়া চিন্তা 
ও কার্ধে এক নূতন তেজস্থিত! প্রবিষ্ট করিল; এবং সর্বপ্রকার উন্নতিকর 
কার্ধের উৎসাহ যেন দশগুণ বাড়িয়া গেল। সেই নব উৎসাহ ও নব 

উত্তেজনাতে ডিরোজিওর শিষ্যদল নান বিভাগে নান। কার্ষে প্রবৃত্ত হইলেন । 

বলা বাহুল্য যে এই সময়ে জুরি-বিচার প্রবর্তিত করিবার জন্য, মরীশশ দ্বীপের 
কুলীদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণের জন্য ও মফঃস্বল আদালত সকলে 

ওকালতিতে পারস্তভাষার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষা প্রচলিত করিবার জন্য, 

হেয়ার যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন, যুবকদল সে নকল বিষয়ে তাহার 

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ।৮৪৮ . 

১৮৪০--লর্ড অকল্যাণ সাহেবদিগের হিন্দু দেব-দেবীদের স্থানে পুজা ব! 
ভেট দিবার প্রথা রহিত করেন। 

১৮৪৩--ক্রীতদান প্রথার বিলোপনাধন। 

১৮৪৬-_কৃষ্জনগরে কলেজ স্থাপন । 
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১৮৪৯-৫০-_বেথুনের উদ্যোগে ইংরাজদ্দিগকেও সাধারণ ফৌজদারী দণ্ড 
বিধির অধিকারে আনিবার জন্তঠ যে আইনের খসড়া রচিত হইল ইংরাজেরা' 

সেগুলিকে 31901. 4১05 নাম দিয় সেগুলি প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু 
করিলেন । ইহাতে নব্য বাঙালীর ইংরাজ-গ্রীতিতে আঘাত লাগিল ; জাতীয়, 

চেতন! উদ্দীপ্ত হইল ; রামগোগাল ঘোষ লেখনী ধারণ করিলেন বিধি-গুলির' 
স্বপক্ষে ! 

১৮৫৩-- বন্বেতে প্রথম রেলপথ স্থাপন । 

১৮৫৪-_বিলাত হইতে কোম্পানীর বোর্ড অব ভিরেক্টরম্ ভারতবর্ষে তিনটি, 
বিশ্ববিদ্ভালয় স্থাপনের পরামশ দিলেন । 

_১৮৫০-৫৬--লর্ড ডালহোৌসীর স্বত্বলোপ নীতি । ইহাতে দেণায় রাজন্তেরা 
চটিতেছিলেন কিন্তু পরোক্ষভাবে এই নীতির ফলে ভারতের রাজনৈতিক এঁক্য 
স্থাপিত হইতেছিল । 

১৮৫৬--বিধবা-বিবাহ বৈধকরণ। 

১৮৫৭-- কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন । 

১৮৫৮--ভারতবর্ষ বুটিশ সরকারের খাসমুলুকে পরিণত হইল । তাহাতে 

ভারতবর্ষীয়ের কোনো! বাস্তব ক্ষতি-বুদ্ধি ঘটিল না) তবে ভারতীয় বাহিনীগুলি 
ভাঙিয়৷ দেওয়া! হইল। 

উপরে উল্লিখিত সামাজিক বা রাজনৈতিক সংস্কারগ্তলি সবই সরকার- 
প্রবতিত। এগুলির সঙ্গে ষোগ করিতে হইবে আভ্যন্তরীণ ও ভারতের 

বাহিরে বহু যুদ্ধের ফলাফল--যেগুপির ফলে ইংরাজের রাজত্ব সারা ভারতে 

বিস্তৃত হইয়াছিল এবং ইংরাজের শোর্যে ও অপরাজেরত্বে জনগণের বিশ্বাসের 

মূল দৃঢ় হইয়াছিল । শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত কিন্ত ইরাজের শোর্ধ অপেক্ষা 
কৃষ্টি ও মননেই বেশী মুগ্ধ. হইয়াছিলেন। তাহাদের কাছে ইংরাজ হইয়! 
উহিগ্জাছিল শেক্সপীর়র, মিলটন, নিউটন, দিদিরে! বলতেয়ারের প্রতিভূ। 

নবোৎনাহিত বাঙালীও তাই ১৮৫৭ পযন্ত অর্ধশতাব্দী ধরিয়া নিজের 

দায়িত্বে এবং আগ্রহাতিশয্যে বহু-বিচিত্র সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইল। 

বাঙালী অতি দ্রতবেগে নিজের জাগরণের উষাকাল কাটাইয়! উজ্জল মধ্যাহ্নে 
উপনীত হইল) অবশ্ঠ সে মধ্যাহ্নের উজ্জলতার পশ্চাৎ্পটে ছিল পরাধীনতা 

এবং ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের ঘনাবলেপ। ৪৯ তাই পরাধীনতা ও দারিদ্রের 

ক্ষোভও যে মাঝে মাঝে প্রকট না হইয়াছে এমন নহে । 
১৮০২ সালে যখন প্রথম বাঙালী পীতাম্বর সিং খ্রীষ্টান হইলেন তাহার 
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আগেই যে দেশে গ্রীষ্টের বাণী প্রচারিত "হইতে পারিয়াছিল তাহার প্রধানতম 
কারণ হইল বেলরকারী প্রচেষ্টায় দেশী মুদ্রাযন্ত্রে স্থাপন । বেসরকারী বলিতে 

গ্রকটুকুই বুঝায় যে সরকার প্রত্যক্ষভাবে অর্থও লোক নিয়োগ করেন নাই) 

ইহার বেশী কিছু নয়। কেন না চার্লস উইলকিন্স ষে বাংলা অক্ষরের প্রথমে 

নিজ হাতে ছেনি কাটেন সে ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবেরই অনুরোধে । তাহার 

সহকারী ছিলেন বাঙালী কর্মকার পঞ্চানন । এই প্রথম তৈয়ারী অক্ষরেই 

প্রথম বই ছাপা হয় হালহেডের 4 ডোঞ্যাাগও ০৫6 606 7320891 

শ+2027128€ ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে । তাহার পরে শ্রীরামপুরে মিশনারী সাহেবদের 
হাতে এই মুদ্রাষন্ত্রের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে থাকে । 

মুদ্রাযন্ত্র যে আধুনিক সভ্যতা! ও গণতন্ত্রের অন্ততম ভিত্তি এ কথা আজ 

সর্বজনস্বীকৃত। এই মুদ্রীযন্ত্রের অগ্রগতি না হইলে, যে প্রতীচ্য ভাবধারায় 
অবগাহনের ফলে বাঙালী সেকালে যুগের আহ্বানে সাড়া দিতে পারিয়াছিল, 

সেই সাড়া তাহার পক্ষে দেওয়া ত সম্ভবই হইত না, বাঙালীর নবজাগরণ 

এই রূপ পরিগ্রহ করিত কি না সন্দেহ। হয়ত আমাদের সেই কথকতা আর 

পাঁচালীগানের যুগেই আরও বহুদিন থাকিতে হইত । চাল'স উইলকিন্স বাংলা 

টাইপের সৃষ্টি প্রত্যক্ষত আমাদের উপকারের জন্য করেন নাই । “অষ্টাদশ 

শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলাদেশে ইংরাজশাসন সুপ্রতিষ্ঠ হইবার পর ইংরাজেরা 

এদেশের ভাষা শিখিবার প্রয়োজন অনুভব করিতে আরম্ভ করেন 1১৮০০ 

সনে শ্রীরাঁমপুরে কেরী, ওয়ার্ড, মার্শম্যান গ্রভৃতি মিশনারীর! ব্যাপটিস্ট মিশন 

প্রতিষ্ঠিত করিয়া! নানা উপায়ে এদেশে শ্রীষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছিলেন। 

স্থতরাং বাংল! পুস্তক ছাপ! সম্বন্ধে স্বভাবতই তাহাদের বিশেষ আগ্রহ থাঁকিবার 

কথা । একদিকে এই মিশনারী আগ্রহ, আর একদিকে প্রধানত সরকারী আইন- 
আদালতের প্রয়োজন, এই ছুইয়ের জন্য বাংলাদেশে মু্রণযন্ত্রের প্রসার ও 
উন্নতি হইতে লাগিল” 1৫9 

কিন্তু এ স্থুল প্রয়োজন সাধনের সীমা অতিক্রম করিয়া মুদ্রণযন্ত্র হইয়া 
উঠিল নূতন শিক্ষা-বিস্তারের সর্বোত্বম মাধাম। সেই শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে 
ঘরে পৌছাইয়৷ দিল রামমোহন, মধু বিদ্যাসাগরের রচনাসম্তার ; লেখক ও 
পাঠকের মধ্যে স্থাপন করিল সহজ যোগস্থত্র । কোনে কিছু জানিতে হইলে আর 
গুরুর আকন্মিক ও অনিশ্চিত প্রসাদের উপর নির্ভর করিতে হইল না। শিক্ষা 

আর মুষ্টিমেয়ের কেবলাধিকারে রহিল ন।। মুদ্রীযন্ত্রের আবির্ভাবকে বলিতে হইবে 

আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর । এবং ১৮০০ সাল হইতেই প্রচুর পরিমাণে 

গ্রন্থ বাংল! ভাষায় মুদ্রিত হইতে থাকে । বেসরকারী প্রচেষ্টায় এবং সামাজিক 
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ও রাজনৈতিক আলোড়নের ফলে সমাজ-মানসের' সংস্কৃতি বা পরিবর্তন যাহা 

ঘটিতে লাগিল তাহার একটি স্থল হিসাব করিলে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি 

আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জন-আন্দোলনগুলির বেশীর ভাগই জমিদারদের 

অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ; পরে ইংরাজ জমিদারদের পক্ষ অবলম্বন করায় 

সেগুলি রাজনৈতিক বিক্ষোভের রূপ ধারণ করে। 

১৭৯৬ হইতে ১৮১৭--এই কালের মধ্যে বহু পাঠশালা! ও বেসরকারী উচ্চ 
ইংরাজী বিগ্ভালয় স্থাপন । 

১৮০০-_(?) রামরাম বন্থুর পৌন্তুলিকতার বিরুদ্ধে পুস্তক | 

১৮০৩-৪-_রামমোহনের ধর্মমত পরিবর্তনস্থচক ফাঁসী গ্রন্থ প্রকাশ-_ 

তুহৃফাৎ্-উল্ মুয়াহহি,দীন | 

১৮১৫-__মিশনারীদের প্রকোপ ) পৌন্তলিকতা ও কুসংস্কারের হাত হইতে 
হিন্দুকে রক্ষা করিবার জন্ত রামমোহন রায়ের আস্মীয়-সভা স্থাপন । 

১৮১৫-১৮২৩-_রামমোহনের নানামুখী আন্দোলন £ : 

নিশ্পৌন্তলিক যুক্তিনিষ্ঠ খাটি বেদান্তধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য বাংল! ভাষায় 

প্রথম বেদান্তের ভাষ্য। বিভিন্ন উপনিষদের প্রথম বাংলা অন্থবাদ (কঠ 

কেন, ঈশ প্রভৃতি )। শ্রীরামপুর ও কলিকাতার খ্রীষ্টান পাদরীদের সঙ্গে 

[27030 ( বা ত্রিমৃতির )র বিরুদ্ধে তর্ক ও তাহাদের মতের খণ্ডন। উইলিয়ম 
এ্যাডামের রামমোহনের দলে যোগদান । রামমোহন বিভিন্ন পাত্রক1 প্রকাশ 

করিয়৷ বাংল! সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নুতন আদশস্থাপন করিলেন £ [1220 0110 

০£ 0116 71655 এবং 1419009111 0£ 7250310951011এর মন" শর তিনিই 

প্রথম সচেতন প্রবক্তা । তাহার পত্রিক। প্রকাশিত হইত তিনটি ভাষায় । 

সকল ভাষাভাষী লোকের গোচরীভূত করার জন্তই এই ব্যয়-বহুল প্রচেষ্টা । 
তাহার প্রকাশিত সাপ্তাহিক “সম্বাদ কৌমুদী'কেই বাংলাভাষায় প্রথম উচ্চ 

কোটির পত্রিক। বল! যাইতে পায়ে। ১৮২৩ সালে যখন সংবাদপত্রের 

স্বাধীনতা হরণ করা হয় তখন তিনিই ইহার সার্থক গ্রতিধাদ করেন নিজেরই 
মীরাৎ-উল্-আখবার-এর ১৮২৩ সালের ৪ঠ| এপ্রিলের সংখ্যায়। সেই 
প্রতিবাদের স্থর সেই পত্রিকায় উদ্ধত একটি ফার্সী বয়েতেই স্পষ্ট £ 

আক্রকে বা-সদ্ খুন-ই জিগর বস্ত, দিহদ্ 
বা-উমেদ্-ই কর্ম-এ খাজা, ব! দারবান মা ফরোশ। 

অর্থাৎ__“যে সম্মান হ্ব্দয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত,"ওহে মহাশয়, 

কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।৮৫১ 

এই প্রতিবাদের পর রামমোহন কাগজ তুলিয়া দেন। 
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১৮১৭-৩৫-_ম্কুলের সংখ্যার বুদ্ধি, শিক্ষার বিস্তার ও শিক্ষা-সন্বন্ধীয় নানা 
সংস্কার । [ এখানে এই কথা মনে রাখ! দরকার যে রামমোহন কখনও ইংরাজী 
মাধ্যমের কথ! বলেন নাই, বলিয়াছেন প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার কথা |] 

হিন্দু কলেজ হইতে শিক্ষিত যুবকবন্দের প্রথম দলের আবির্ভাব। [শিক্ষা 
বিস্তারে দেশীয়দের অবদান আগেই আলোচিত হইয়াছে । এখানে শুধু 
উল্লেখমাত্র ধরা হইল ।] 

১৮১৭-১৮--কটকে পাইকদের উত্থান । 
১৮২১ রামমোহনের ইউনিট্যারিয়ান কমিটি স্থাপন । 
১৮২১-নেপলদ্বাসীগণের পুনর্বার দাসত্বে সিক্ক বাকিংহামের নিকট 

রামমোহনের ক্ষোভ প্রকাশ | 

১৮২৩-_ম্পেনের হাত হইতে দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলির মুক্তি- 

লাভ । রামমোহন কলিকাতায় ভোজ-সভার আয়োজন.করেন। 

যখন রাঁমমোহনের এই আস্তর্জাতিকতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রকট হইতেছিল 

তখন কিন্তু “এদেশে জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ত্রনীতির আলোচন! ছিল ন| 

বলিলেই হয়। রামমোহনই এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক ।”৫২ 

১৮২৮- ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা । 
১৮২৮--7):9219র হিন্দু কলেজে যোগদান । 

১৮২৮-২৯-_ সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন । 

১৮৩০-৫০- আসামে ইংরাজ অধিকার স্থাপনের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী গণ- 

বিক্ষোভ। 

১৮৩০--রামমোহনই প্রথম বাঙালী ধিনি বিলাত যান। সেখানে জেরেমি 

বেস্থামের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ। কোনো ভারতবাসীর পক্ষে স্বয়ং বিলাত 

গিয়! ভারতের কথা কর্তৃপক্ষের গোচর করার প্রচেষ্টা এই প্রথম। এবং 
তাহাতে কিছু কিছু সফল ফলাও এই প্রথম। বিলাতে থাকাকালীন 

রামমোহন “ফ্রান্স-ভ্রমণের ছাড়পত্র চাহিয়! যে পত্রখানি রচন! করেন, তাহার 

একটি নকল বিলাতের ইও্িয়া অফিসে আছে। ইহাতে দেশ ও জাতি- 

নিবিশেষে মানবের এঁক্ের বাণী পরিস্দুট হইয়াছে । শুধু তাহাই নগ্, 
সেকালেও যে রামমোহনের মনে একটি জাতিসংঘ-গঠনের পরিকল্পনা জাগিয়া- 

এছিল, তাহাও স্পষ্টভাবে বাক্ত হইয়াছে 1'৫২ক 
১৮৩০ _রাধাকাস্ত দেবের ধর্মসভা স্থাপন। ব্রাঙ্গদমাজের নবনির্মিত গৃহে 

প্রবেশ । 

১৮৩০ --4,165217051 ])গ্রন্এর কলিকাতায় আগমন ) 1000 ও 
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1065165 সাহেবের বক্তৃতায় দলে দলে ছেলেদের যোগদান ) 100এর 

রামমোহনের সাহায্যে স্কুল স্থাপন । 

১৮৩১--রক্ষণশীলদের প্ররোচনায় 7019210কে হিন্দুকলেজ হইতে 

'বিতাড়ন ; প্রতিক্রিয়ার শক্তির কাছে কর্তৃপক্ষের নতিস্বীকার । 

১৮৩১--বারাসাতে ওয়াহাবীদের অভ্যুত্থান । 

১৮৩১-৩২-সিংভূমে কোল বিদ্রোহ । এবং ইহার পরেই ১৮৩২-এ মানভূমে 

ভূমিজর্দের আন্দোলন । ইহা! গল্লানারায়ণের হাঙ্গামা বলিয়া! ইতিহাসে 
কথিত। 

১৮২৯-৩৩--উত্তর-পুব লীমান্তে খাসিয়াদের বিদ্রোহ । 
১৮৩৩-_ মৈমনসিংহে পাগলপন্থীদের বিদ্রোহ । 

১৮৩২ --কৃষ্মোহন খ্রীষ্টান হইলেন । ১৮৩৫এ তাহার প্রণয়িনী বিদ্ধ্য- 

'বাসিনী দেবীর তাহাকে স্বীকরণ। 

১৮৩৫-_ কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হইল এবং আলাল-খ্যাত 

প্যারী্টাদ মিত্র মহাশয় ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান হইলেন । [ অবশ্ঠ তখনও তিনি 

গ্রন্থ রচন! করেন নাই |] 
১৮৩৮-৪৭-_ ফর!জীদের বিদ্রোহ । 

১৮৪২-দ্বারকানাথ ঠাকুর 0১6০9: £[১1507790কে প্রথম এই দেশে 

লইয়া! আসেন ; রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিরা বিধবাবিবাহের আন্দোলন 

শুরু করেন। 

১৮৪৩- দেবেজ্্রনাথের ব্রাঙ্গধর্ম গ্রহণ) 73210159] 7001510 110019 

5০০০ স্থাপন ; মধুসূদনের শ্রষ্ধর্ম গ্রহণ । 
১৮৪৪-৫০--কাছাড়ে কুকিদের দীর্ঘ প্রতিরোধ আন্দোলন । 

১৮৪৪-_-সঙ্গে চারিজন চিকিৎসা-বিগ্যার ছাত্র লইয়া দ্বারকানাথের 

দ্বিতীয়বার বিলাত গমন । 

১৮৪৬--উড়িষ্যায় খোগুদের বিদ্রোহ । 

১৮৪৯-- অসাম্প্রদায়িক ও এহিক ভিত্তিতে শিক্ষা দিবার জন্য বেথুনের 
বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন । 

১৮৫১--3205811521010010615 45590186190 এবং 731161512 

[1019 5০90160 এক হইয়। 1311051 [10187 49900196100 পরিণত 

হইল । ইহাতে ঘটিল নবীন, প্রাচীন, সনাতনী ও বিপ্লবীর মিলন । সরকারের সঙ্গে 

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আলাপ-আলোচনার একটি কার্ধকরী মাধ্যম স্থষ্টি হইল। 
ইহাতে কোনো ইংরাজ সভ্য ছিল ন1। 
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১৮৫১-৫২ _বিধবাবিবাহের তীব্রতর আন্দোলন । যে কোনে! সন্ত্রস্ত হিন্দু 

সম্তানকে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার দান। 

১৮৫৫_লাওতাল বিদ্রোহ ও সেই বিদ্রোহ দমনে নিষুরতার পরাকাষ্ঠা। 
সরকার এই বিদ্রোহকে যে সরকারকে উচ্ছেদে করার প্রচেষ্টা হিসাবেই 

দেখিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ তাহাদের ক্ষমা-জ্ঞাপনের ফরমানেই ম্পষ্ট £ 

ঘা) 291017101 25 16 2006919 (1196 21101159605 5910915, 779 

006 115612 47) 161611201 222275% 16 £006777277) 01111011115 

8110 065990201119 0116 0011105 2110 09000951115 610 00019, (1161৩ 

81611112115 110 966 6116 10115 2110. 111101115০1 611 

01906601055 ০.৮ ৫৩ বিশ্ময়ের কথ! এই যে নীলবিদ্রোহ সম্পর্কে যে 

সহানুভূতি বাঙালীর মনে জাগিয়াছিল, স্লাওতালবিদ্রোহের প্রতি সে সহানুভূতি 

জাগে নাই। শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত, অন্তত কথা-বার্তায়, সভাসমিতিতে, 

যেমন সিপাহীবিদ্রোহকে সুনজরে দেখে নাই তেমনি এই সাঁওতাল বিদ্রোহকেও' 
দেখে নাই। তৎকালীয় একটি ছড়াতেই এ মনোভাব প্রকট £ 

লোকের কি যন্ত্রণা, কি লাঞ্চর্না করলে সীওতালে। 

কত গর্ভবতী রাস্তায় প্রসবিলে ছেলে ॥ 

এমনি সর্বস্তরে লুট করে বেড়াল সাঁওতাল । 

মনুষ্য কি কথা দেবতা পালাল গোপাল 1৫8 

এই স্থত্রে মনে পড়ে ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয়ের শিখযুদ্ধজয়ী ইংরাজের প্রশন্তি | 

সমাজদেহের বিভিনস্তরের বিভিন্নশ্রেণীর এই বিভিন্ন মনোভাবে আমাদের 

দিগত্রান্ত হইবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। এক শ্রেণী বিদ্রোহ করিতেছে আর 

এক শ্রেনী ইংরাজ-শাননকে কল্যাণকর বলিয়! মনে করিতেছে-_ইহ| ভাবিবার 
কথ। বৈ কি। ভাবনার নিরসনের ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে শিক্ষিত মধ্যবিদ্তের, 

এবং ক্রমান্য়ে অর্থনৈতিক অধঃপতনে নিঃসহায় কৃষকের ইংরাজ শাসনের গ্রতি 

মনোভাবের পার্থক্যে। অবশ্ত সাওতালদের বিদ্রোহ প্রথমেই ইংরাজের বিরুদ্ধে 

প্রত্যক্ষ সংগ্রামে পর্যবসিত হয় নাই ; উহ! ছিল স্দখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে 

বিক্ষোভ । শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার 'রামতন্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন 

বঙ্গসমাজে' ঈাওতাল বিদ্রোহের উল্লেখই করেন নাই। ইহা হইতেই শিক্ষিত 

মধ্যবিত্তের মনোভাব বুঝিতে পাঁরা যাইবে । 
*১৮৫৬--বহু-বিবাহ নিবারণের জন্ত বিগ্ভাসাগরের আন্দোলন শুরু । 

বিষ্তাসাগরের উদ্যোগে প্রথম বিধবাবিবাহ। ইহাতে “বঙ্গদেশে যে আন্দোলন 

উঠিল, তাহার অনুরূপ জাতীয় উত্তেজন! আমরা অল্পই দেখিয়াছি ।”৫€ 
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১৮৫*-৫৭-_লর্ড ডালহৌসীর স্বত্বলোপ নীতি - (9০০৮5 ০£159056)। 

ইহার ফলে জমিদার ও রাজনের ক্ষোভ এবং দেশের জনসাধারণের মনেও 
এক প্রকার আশঙ্কার উদয় হইল। ইহারই প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ঝাসীর. 
দত্তক-গ্রহণ ও নানাসাহেবের দত্তকের অধিকার অসিদ্ধ হইল। এবং নূতন 
ভূমি-আইনের বলে যুক্তপ্রদেশে পত্তনীদারদের পর্যন্ত অধিকার ক্ষুগ্ন হইতে 

লাগিল। মনে রাখিতে হইবে বাংলাদেশে যে সিপাহীরা বিদ্রোহ করিয়াছিল 
তাহাদের বেশীর ভাগই আসিয়াছিল এই উত্তরপ্রদেশ হইতে । সিপাহী 

বিদ্রোহের আসল কারণ টোটায় শুকর এবং গরুর চে নহে । এ বিষয়ে শিব- 
নাথ শান্ত্রীও অকারণ এই গুপির উপর জোর দিয়াছেন । 

১৮৫৭-- ইংরাজদের সাধারণ ফৌজদারী দণওবিধির আওতায় আনিবার 
জন্য রচিত খসড়ার বিরুদ্ধে ইংরাজদের আবার আন্দোলন । বিলাত হইতে 

আবার 1;921591এর আগমন এবং ঠ০দ্দঃ7911এর সভায় তাহার বক্তৃতা । 

১৮৫৭-_সিপাহী বিদ্রোহ । ইহা শুরু হয় কলিকাতা অস্তঃপাতী ব্যারাকপুরে 

কিন্ত যে সিপাহীর বিদ্রোহ করে তাহাবর| বাঙালী নহে । এই বিদ্রোহে সাধারণ 

শিক্ষিত বাঙালী সিপাহীদের স্বপক্ষে ছিলেন ন|। বাঙালীর] যে এই বিদ্রোহ 

সমর্থন করেন নাই ইহাই ছিল বিখ্যাত হিন্দু পেটিয়ট পত্রিকার মূল প্রতিপাদ্য । 
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আকনম্মিক মৃত্যুতে শিক্ষিত বাঙালীর প্রচুর শোকোচ্ছ।- 
সের কারণই হইল বাঙালীকে তৎকালীয় রাজরোষ হুইতে তীহার পত্রিকার 
মারফৎ বঁচাইবার সফল চেষ্টা। তীহার স্বৃতিরক্ষাকল্পে আহত জনসভায় 

কঞ্চনগরে দীনবন্ধু মিত্র বপিয়াছিলেন, “গত ”৫৭ সালের? 'নির সময়, যে. 

সময় সেপাইগণ রাজবিদ্রেহিতা করিয়াছিল সে সময় হরিশবাবু ষে ক্ষমতা 

প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। সে কথা 

মনে করিতে গেলে আমার অন্তঃকরণ অগ্কার সভার সমুদায় লেকের অন্তঃকরণ 

ও ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারয়ে আর্দ্র হয়। সেপাই- 

দিগের অত্যাচারে ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় ইংরাজলোকে রাগান্ধ হইয়া 
ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের প্রাণ সংহার করিবার জন্য চীৎকার ধ্বনি করিতে 

লাগিলেন, তখন কাহার সাধ্য তাহাদের এই অসংগত মতে বিমত করে, তখন 

তাহাদের মতকে অন্তায় মত বলিলে ফাসি হয়, তখন তাহাদের বিরুদ্ধে একটি 

কথ কহিলে, তদ্দণ্ডে কাটিয়া ফেলে । আমরা কোন কীটস্ত কীট । গবর্ণর 

জেনারেল লর্ড ক্যানিং তাহাদের মতকে অন্তায় মত বলিয়াছিলেন বলিয়া 

তাহাকে পদচ্যুত করিবার কত চেষ্টা হইয়াছিল। এই ভয়াবহ সময়ে 

আমাদের হরিশ্চন্দ্র, আমাদের হিন্দু বন্ধু হরিশ্ত্দ্র, আমাদের সাহসী হরিশ্ত্ত 
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চপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এক দিকে তিনি তাহার লেখনী দ্বারা 
স্বদেশের লৌকদ্দিগকে যাভৈঃ মাভৈঃ শবে সাহস দিতে লাগিলেন। আর 
দিকে রাগান্ধ ইংরেজদিগের মতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিলেন। এবং 
যে সছুপায় দ্বারা রাজবিদ্রোহিতা একেবারে নিরারৃত হইবে এবং ইংরাজ-রাজ্য 
ভারতবর্ষে সগৌরবে চিরস্থায়ী হইবে তাহার প্রস্তাব করিতে লাগিলেন |... 

মহাত্মা লর্ড ক্যানিং সাহেবের জন্তে এবং আমাদের হরিশের জন্যে আমরা 
অন্তায় অপমৃত্যু হইতে রক্ষিত হইয়াছি।৮৫৬ 

“সিপাহীবিদ্রোহ কেবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিপাহীগণের কার্ধমাত্র, দেশের 

প্রজাবর্গের তাহার সহিত যোগ নাই ।৮৫৭ তৎকাঁলীয় কবি-সার্বভৌম ঈশ্বরচন্দ্র 

গুপ্ত এই বিদ্রোহকে দেখিতে পারেন নাই, ঝান্পীর রাণী লক্ষ্মীবাঈকে পর্যন্ত 
তিনি কুৎসিত ভাষায় গালি দিয়াছেন-_নাঁনা সাহেব, কুমার সিংহকে ত বটেই। 

হুতোম মিউটিনির যে নকসা দিয়াছেন তাহাতে বাঙালীর ভীরুতার 

সমালোচনাই বেশী এবং সমগ্র ব্যাপারটি যে একটি হুজুকমাত্র ইহাই তীহার 
প্রামাণ্য; অবশ্য হছুতোম এ রচনা শৈলীর আড়ালে হয়ত সত্যই তাহার 

মনঃক্ষোভ ঢাকিয়াছেন। কিন্তু তাহার ব্যক্তিগত মনোভাব যাহাই হউক না 

কেন সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর যে চিত্র তিনি আকিয়াছেন তাহাতে বাঙালীর 

বিদ্রোহ-বিমুখতাই প্রমাণ হয় £ “একদিন আমরা মিছেমিছি ঘুরে বেড়াচ্চি। 
এমন সময় শ্তনলেম, পশ্চিমের সেপাইরে ক্ষেপে উঠেচে, নানা সাহেবকে টাই 
করে ইংরেজের রাজত্ব নেরে.... 1” ইহাতেই বুঝা যায় যে এই বিদ্রোহের জন্য 

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর কোনো মানসিক প্রস্ততিই ছিল না। “মার্শাল 

লা জারি হলো, যে ছাপাযন্ত্রের কল্যাণে ছুতোম নির্ভয়ে এত কথা অকরেশে 

কইতে পাচ্চেন, যে ছাপাবন্ত্র কি রাজ! কি প্রজা কি সেপাই-পাহারা! কি 

খোলার ঘর, সকলকে এক রকম গ্ভাখে, ব্রিটিশ কলের সেই চির-পরিচিত 

ছাপাষগ্থের স্বাধীনতা মিউটিনি উপলক্ষে কিছু কাল শিকলি পরলেন । বাঙ্গালিরে 

ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা করে সাহেবদের বুঝিয়ে 

দিলেন যে, যদিও এক শ বছর হয়ে গ্যালো, তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগ্য 

ম্যাড়া বাঙ্গালিই আচেন-_বছ দিন ব্রিটিশ সহবাসে ব্রিটিশ শিক্ষায় ও 

ব্রিটিশ ব্যবহারেও আমেরিকানদের মত হতে পারেননি । (পারবেন কি 
না, তারও বড় সন্বেহ। ) তাদের বড় মানুষদের মধ্যে অনেকে তুফানের ভয়ে 

গঙ্গায় নৌকো চড়েন না--রাত্তিরে প্রত্রাব কত্তে উঠতে হলে স্ত্রীর ব! চাকর- 

-চাকরানীর হাত ধরে ঘরের বাইরে যান, অন্তরের মধ্যে টেবিল ও পেননাইফ 

“্যবহার করে থাফেন। যাঁরা আপনার ছায়া দেখে ভয় পান-্-তীারা যে 



যুগন্ধর মধুন্যদন ৪৩ 
মি "লড়াই করবেন এ কথ! নিতান্ত অসম্ভব ।........মিউটিনির হুজুক শেষ হলো 

বাঙ্গালির! ফাঁসি-ছেঁড়া অপারাধীর মত সে যাত্রা, প্রাণে প্রাণে মান বাচালেন, 
কারু নিরপরাধে প্রাণদণ্ড হলো, কেউ অপরাধী হয়েও জায়গীর পেলেন” 1৫৮ 

ইংরেজ এতিহাসিকেরা এই বিদ্রোহ সম্পর্কে বলেন £ প০ 11295 
৮1617108175 1795 1610191050. ৪. 01601 116111015,1106 চ০ 9065 

11956 01101 11111011660. 00 (11107101917 1071110 61 6 

1911218০017 266] 1690615 1০0 0৪1 20290058০06 01251 

2115 51000595, 100. 6116 670030 আ101 31017 10121109] 19 5 

80101171566160. 2110 076 15615 তম915.15011660. 0০৮2... 19 

2105010 60 1172:5106 0526 055 1 110% 966০6 01009011015 686 

11111110115 দা110 1511811161 0255158, 2110. 1190. ৮1550. ৪5505 

আ101 628. 01:1193010119 ০1 ৪1808 ₹৮12101) 1795 5601 1018109 

48001017169 70999... প0] 00101: 111006119 101110 0106 5111]06] ০৫ 

1857 1 58€10160. 01126 0110 10710111117 10110116 15৮61011760 ৪. 152] 

জা2 01 11106100110110, 11101] দা011101109156 16-001701195% 210- 

[095511915,. 13৮ 91969101161 16 9.9 0162 (1126 (115 1[17101905 10 

ফা০10 111 16৮01 7616 11702021915 ০06 01111910205 51010. 

[0181 0: ০? 80100117961 00617561565 10 5৪ 129010281 

162.0617....৮ 

1১97980050109,115 16 15 211 26016 ০96 9160 21.70101556 11101912 

1796101191159 6০ 025011195 1112 11010111125 2. ৮1 06 111050612- 

06106. 1115 119 192 0106 10 1172 0:10950111011011 0 5208101915 

07707 07 1712127, 172919215221706 ০7 1857, 2, 10০০1 12101 509653 

[11011101211 0252 ৮1010 00109 10116 7107 11606 ০101091 2.01111012. 

ব£ 188 00091 00111011116 60 [110112/1 00019562100 20111 

0 60626 025 19৮০916 25 20 0152015901 115610121 10109৮10012, 

6 3.5 15115556005 2, 10010060010, 165 1620619, "1110 4 

21095161910. 6০ 10102 11611 00100562009 99 101615, "215 & 

91116. 17196০11021 2001112.0% 29 ৮6]] 29 £2910601 00111101811 

2191110) 17191555 16 101115166 00 801555 616 577217 207 2276? 

/?) 212 76001 69 272 682৮০ 21277762779 27 2752 20517, ৮ 

তবু এতিহামিক বলিতেছেন ১ “[€ 25 1706 11011601266] ০১193 



৪৪ যুগন্ধর মধুহুদন 

107 (1) 1101161715 51500101795 1390. 5101) 2. 0০0৮76191] 111110- 

61106 10000101961 51019619105 ০৫117012115 2110 1511511517৮ 

বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে বলিতেছেন, “056 10005 212 06 

09105106180. €101161 85 ৪. 17711111217 16৮০1 0195 ৪. 1310 001 

26001 ০01 61917 01০06152150 10115119555 1১৮ 67 019995- 

55560. 101111095 200. 19170191059, ০7 99 21 2:6510019% 60 1696016 

05 1105001 12171515, ০৫:25 2, [962,52065” চ৮2, 2010 ৪৮৪1 

8519০06 6 5 190211960., £:656110050. 220. 11179722171560. 07215 

০0৪ ০£ 012 (17158 0:05111019] 97155 121961160, ৪,00. 2 19 

0০00000] 16 ৪. 00976601006 5600955 7০16. ৪৮6] 312 21119 

2£911150 6106 £09ড92001716106,.01 016 9 1001113010 10115111015 11 

10019. 91015 6156 07912 0100 ০ ৪৮৪1% 66 61301059100. 091) 1196 

£911150. €0 02617 15969260. 812119101.. তবু__“010956 091166101901915 

159091195, 16515, 900. 0481393 011966 109011 (116 1:9012] 1026651- 

17555 0191950. 1১৮ 6106 11015111015 110 ৮৮616 1311911% 2.5511150 

6০706 026 262] 21561226915 01 01709:171116125. 16 15 0150016 0০ 

5511910. 005 ৮16৮7, 12610. 21171950 00156159115 21719119556 016 

13116219517, 0096 00610111070. 717100 525 500611115 3ি91)]501116 

61101901515 51961190101 10216 0796 006 110511175 "০16 011 

2171)19021)15 ০.৮ 

আবার ইহাও বলিতেছেন, “15 070670% ০৪8,0006 106 01511115560 

৪5 20 11111191)1)% 111010116 11101 60060. ৮10] 165 80101595101, 

[0 ০০] 109 ৮1551 6০ 0159 2. 10160109.1 51117119) 9.110 0091151061 

1 2.5 (16 101111191% 9/001)6010) ০: ৪. 0০০0-3০9680 01501061---0176 

152.501910 096 111019, 2.52.11756 01 69০ 15010. 11169010610 0? 

*7966111 10595 2110. 11 11171650 50012 1566 00 0175 10101511111 

200. 01381711101]. 11101091 019,559, £[1)6 10111112915 51111060109 

7616 00150. 019,96202.11% 2110. 506০6156110 0] ৮০1৮ ৪00959 

9:01 65006101615 11601555 11501709059 11101956ণ. ৪0060. 6০ 0126 

0179010]5% ০ 01951195111 200. 06961105010 0156256 11611 (176 

106৮1091015 560010092 551771960215 108£51) 6০ 20105291216 

৮6875 12057.”৫৯, সত্যই ইহার পরে নীলবিদ্রোহ, গারো বিদ্রোহ” 



যুগন্ধর মধুস্দন ৪৫ 

ইত্যাদি ঘটিতেই লাগিল৬০। সর্দার পানিকরের মতে কিন্তু “10021 
(176 117200175 2100 5855 ০0£ [17012 ছা০16 61115 2111163:60 02 

2€৫100. 69 01617061106) 01 19601016 ০1 77019. 11906 0116 1896 
52০1 ০1 2. 119610102] 50216 09 12002 61561 0660010, 7175 

৪7096 1২219611191. 01 1857-8 তা95 ৪. 165061966 2065010 150 0০ 

036 001017151 7011105 019539৮....৬৯ | ইহার পাশাপাশি রাখিতে ইচ্ছা করে 

131101517 [110127 4১55০018619. এ দক্ষিণামোহন মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য £ 

41115511100. ৮/12601165 ৮৮110 1126 (21:61 20916 10 01229 12105- 

11101), 2110. 61121910% 019015.060. 61161] 11121011000 10 012৬0 1115 

2101175 2080156 005 215 05119505 1958 5981 015 179.55 220510) 

10 ₹7110955 13266110291 10116 6112 2110 (1161 21109560915 119৮6 0০1 

(12 18.50 170110150. 56215 ০0৮০ 0112 82011115 01 01611 11৮55 220. 

11090216165, 210 11101) 15 6115 10556 21111175 [075] 01120 স€ 

1125০ 1120 0116 20০9৭ 00916017560 122৮6 51010117 0102 1850 060 

0610601195১ 210 2,0019551115 2.3 1 2117 2 5090196১ 6116 211011- 

01121177611010619 06 11101) 215 1117 9911711191 ৮৮101) 00 

(11910151765 900. 52116110161165 0 01111 001111615111511) 210 110 

£010150116 012 05611115521. 11165165565 01 036 15290 001 ০1 

01 1161 1112159565১ 1196155 81019160105) 1 10116 215 066120061০9 8 

000 0966106 60 05 211, 01196 006 20৮6. 119৮5 0016 17090171175 

10 11166710616 "101 01151151911) 2110 01251610% €০ ৪091৫. 

21711016100 60165 9116111165 10 21561] [10611 91165191706, ৬২ 

কিন্তু এইগুলির সঙ্গেই আবার স্মরণ রাখিতে হইবে আচার্য কৃষ্ণকমল ভর্টাচার্ধের 
তাতিয়া টোপীর উপর কবিতা । ইহা বিহারীলালের পুণিমা পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইয়াছিল । সেই কবিতাটি যে জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহার প্রমাণ 

পাওয়! যায় সেটির তৎকালীন পাঠ্যপুস্তকে সম্কলিত হইবার সম্ভাবনায়। কিন্ত 

“পাছে রাজশক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হয় এই ভয়ে সেটিকে” বাদ দেওয়া 

হইয়াছিল ৬৩ তাহা! হইলে স্াতিয়া টো'ীর সমর্থনমূলক কবিতাও 
সেকালে প্রকাশিত ও জনগ্রাহ হইয়াছিল । ১৮৭২ সালে ভারতী পত্রিকায় 

ন্বান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই-এর প্রশস্তিমূলক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল "শ্রী! স ছদ্মনামে | 

এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য হইল, “্ধাহারা এই বিদ্রোহে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, 

অযথা ধারণ করিলেও, ত্রাহারা বীর। ভারতবর্ষের হুর্ভাগ্য যে ইহাদের 



৪৬ যুগন্ধর মধুস্দন 

ইতিহাসও বিদেশীদের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিতে হয়। আমরা ঝান্সীর 
রাণীকে নমস্কার করি ৮৬৪ 

এই সকল সমপাময়িক উদ্ধৃতি ও পরবর্তী কালের ইংরাজ ধতিহাসিকদের 
মত হইতে স্থির করা শক্ত সিপাহীবিদ্রোহকে শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত ঠিক 
কি চোখে দেখিয়াছিল। উচ্চ মধ্যবিত্তের] নিশ্চয়ই ভালো চোঁখে দেখেন নাই ।. 

কিন্ত কালীপ্রন্ন সিংহের তৎকালীন বাঙালীচরিত্রের বর্ণনা হইতে ইহা মনে 
না হইয়া পারে না যে গোপাল মল্লিকের বাড়ী সভা করিয়া ইংরাজদের প্রতি 

আনুগত্য দেখানোটাকে তিনি বাড়াবাড়ি মনে করিয়াছিলেন । এদিকে আবার 

কৃষ্ণকমল যেমন তাঁতিয়া টোপীকে সমর্থন করিয়া কবিতা লিখিলেন তেমনি 

আবার দক্ষিণারঞ্জন প্রমুখেরা বিদ্রোহীদের বলিলেন 11115511060. /1601365। 

[:179275911 এবং ০৪:96 বিদ্রোহকে আবার 1369.52116+ জম: বা. 

ক্ষকবিদ্রোহ বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন । সিপাহীবিদ্রোহের বাঙালী এঁতিহাসিক 

রজনীকান্ত গুপ্ত এই বিদ্রোহে সাধারণ বাঙালীর অংশগ্রহণের কথা বলেন 
নাই। পরবর্তী কালে শুধু সাভারকরই নহেন, ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন- 

কারীরাও এই বিদ্রোহকে স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলিয়া বর্ণন৷ করিয়াছেন। 

ইহাদের মনোভাব অবশ্ত বুঝ। সহজ কিন্তু সমসাময়িক বাঙালীর মনোভাব ন! 

বুঝিলে রঙগলাল, মধুস্দন এমন কি গুগুকবিকেও বুঝা যাইবে না। যে গুপ্ত. 
কবি স্বদেশী কুকুরকে বিদেশী মানুষের চেয়ে বেশা মুল) দিয়াছেন তিনি 

মিপাহীবিদ্রেরহের বীররমণী ঝান্নীর রাণীকে কুলটা বলিক্প! গালি দিলেন 
কি করিয়া? ] 

সিপাহীবিদ্রোহের সাধারণ ফলাফল সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী বলিতেছেন 2 “কিন্ত 

সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশের ও সমাজের এক মহোপকার,' 

সাধিত হইল ; এক নবশক্তির স্চন! হইল ; এক নব আকাজ্ষ। জাতীয় জীবনে 

জাগিল।”৬৫ যা সিপাহীবিদ্রোহ কুসংস্কারাচ্ছনন সিপাহীদেরই পুর।পুরি কীতি 

হয় তাহ। হইলে সেই বিদ্রোহ বাঙালীকে এমন উৎসাহিত করিয়! তুলিল 

কেন? মনে হইতেছে যে এই বিদ্রোহ সম্পর্কে মনের কথাটি খুলিয়া তিনি 

বলিতেছেন না। 

১৮৫৯-নীলের হাঙ্গাম1!। 17100. 79230 পত্রিকায় হরিশের নীল. 

চাষীদের পক্ষ সমর্থন । দেশব্যাপী আন্দোলন । 

১৮৬০-_নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ ( মধুসূদন কৃত ) : প্রকাশ ১৮৬১। 
১৮৬১--[30150 00110455292 স্থাপন | এখানে একটি সমস্তা শ্বতই 

আমাদের বিব্রত করে। সিপাহীবিদ্রোহে সাধারণবাঙালী সাড়া দিল ন! কিন্ত 
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নীলবিদ্রোহে সারা বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল-_ 
এমন কি সেই ক্ষোভের সার্থক নাটকীয় রূপায়ণও হইয়া গেল। যে হরিশ' 
মিউটিনিকে সমর্থন করেন নাই সেই হরিশ নীলচাষীঠদর প্রাণে মনে সমর্থন: 
করিলেন। ইহার কারণ কি ?) 

১৮৬১--রেভারেও লং-এর বিরুদ্ধে মকোর্দমা ও কালী সিংহ মহাশয়ের 
তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য আদালত ভবনেই সহ্র মুদ্রা দান। 

১৮৬০-৬১-_কেশবচন্ত্র সেনের সর্বালীণ সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার শুরু এবং 
সঙ্গে সঙ্গে নবজাতীয়তার উদ্তব। '“কেশ্বচন্দ্রের অভ্যুদয়ে-[ তৎকালে রামকৃষ্ণ 

পরমহংসদেব সুপরিচিত হন নাই বা তাহার আধ্যাত্মিক প্রভাবও তখন তেমন 
অনুভূত হয় নাই। নবজাগৃতির প্রথম উচ্ছ্বাসে শিক্ষিত বাঙালী নিজের এ্হিক 
উন্নতি কামনায় সমাজের ও ব্যক্তির এ্রহিক উন্নয়নেই ব্যস্ত ছিল; এঁহিক 
অপেক্ষা পারলৌকিক যে মহত্বর ও বেশী আদরণীয় তাহা মধু, বিদ্যাসাগর, 
বঙ্কিম কেহই মনে করেন নাই। বঙ্কিমের সঙ্গে রামকৃষ্ণের একটিবার মাত্র 

সাক্ষাৎকারে বঙ্কিম রামকৃষ্চকে যে রূঢ ( অথবা বাস্তব) সত্য শুনাইয়৷ দেন 
তাহা সকলেরই সুপরিচিত | ১৮৫৮ হইতে ১৮৭০ এই কালের মধ্যে বাঙালী 

ব্যক্তিগত ও সাজ্বিক প্রচেষ্টায় শুধু এহিকতারই সাধনা করিয়াছে । এবং 
কেশব চন্দ্রের নানামুখী সমাজ-সংস্কারের প্রয়াম সেই সাধনারই অঙ্গীভূত। ] 
--দেশের সর্বত্রই সংস্কারের সাড়৷ পড়িয়া গিয়াছিল। দরিব্র-নারায়ণ সেবার প্রথম, 
পথপ্রদর্শক ছিলেন কেশবচন্দ্র। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রা ও অধোধ্য। প্রদেশে' 

যে ভীষণ হুভিক্ষ হয়, সে দুনিক্ষে বিপন্ন লোকদের সাহাধ্যার্থ ₹*সমাজ বিশেষ 
চেষ্টা করেন ।......"সাজ-সঙ্জ। পোষাক-পরিচ্ছদ সর্ববিষয়েই তিনি জাতীয়- 

ভাবাপন্ন ও স্বাধীন মতাবলম্বী। কখনও তিনি ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার 
করিতেন না।৮৬৬ কেশবের পত্রিক। [09181 11711101 ও স্থুলভ সমাচারে 

ইংরাজকে সোজাস্থজি নরঘাতক, পণ্ড ইতাদি আখ্যায় ভূষিত কর! হইত। ইহ! 

অবণ্ত ১৮৭০ এর পরে। ১৮৫৬-১৮৬১ পর্যস্ত কাল সম্পর্কে শিবনাথ 

শাস্ত্রী বলিতেছেন, “বপিতে কি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের 

পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন, 

ইণ্ডিয়ান মিউটিনী, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, 

দেশীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুস্থদনের আবিঙাব, 

কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মদমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মলমাজে নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি 

ঘটন! ঘটিয়াছিল 1৮৬৭ 

ঠিক ইহার বিপরীত চিত্র দেখাইতেছেন রাজনারায়ণ বন্থু তাহার সেকাল 
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আর একাল গ্রন্থে £ “বর্তমান বঙ্গনমাজের রাজ্যবিষয়ক অবস্থাও সন্তোষজনক 

'নহে। আমর! নিশ্চয় জানি যে, আমরা আত্মশামনে অক্ষম । আমাদিগকে 

এক্ষণে অনেক দিন পরাধীন থাকিতে হইবে। এক প্রতু গিয়া আর এক 

প্রভু হইতে পারে, কিন্ত হয়ত সেই প্রভু, আমাদিগের বর্তমান প্রভুরা যত 
ভাল, তত ভালো না] হইতেও পারেন । অতএব এইদেশে ইংরাজদিগের 

রাজত্ব স্থায়ী হয়, আমরা ঈশ্বরের নিকট কায়মনোব।ক্যে প্রার্থনা করিয়া 

থাকি। কিন্তু ভুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিখের ইংরাজ রাজ- 
'পুরুষেরা আমাদিগের ন্যায্য আশার পুরণ করেন না । পূর্বে সাহেবরা 
এতঙ্দেশীয়দিগের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন, এক্ষণে প্রায় সেরূপ 

ব্যবহার করেন না। এক্ষণে ইংলগ্ড গমনের স্তববিধা হওয়াতে এ দেশের প্রতি 

সাহেবদিগের পূর্বাপেক্ষা মমতা কমিয়। গিয়াছে, আর সেরূপ বাঙালী কর্মচারীর 

বাড়ীতে গিয়া কোন সাহেব তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করেন না এবং তাহার 

সন্তানদিগকে আদর করেন না। সে কালের বাঙালীর তাহাদিগের রাজ্য 

সম্বন্ধীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন। তাহার! তত ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিতেন 

লা, তাহার! রাজ্যতত্ব তত সুক্মরূপে বুঝিতেন না, আর সাহেবেরাও তাহাদিগের 

প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন । এই সকল কারণে তাহারা তাহাদিগের রাজ্য 

সন্বন্ধীর অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতেন। এক্ষণে নানাকারণে চতুর্দিকে অসন্তোষ 

বৃদ্ধি হইতেছে। ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা আমাদিগের হৃদয়ে উচ্চ উচ্চ 

বাসনার উদ্রেক হইতেছে, কিন্তু রাজপুরুষেরা আমাদিগের সেই 
সকল বাসন পুর্ণ করিতেছেন না। আমরা গবর্ণমেণ্টের দোষ সকল 
বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আমাদিগের হাত পা বাধা, সে সকল দোষ 

সংশোধন বিষয়ে আমাদিগের কোনে। কথাই চলে না। গ্রীক পুরাণে লিখিত 

আছে যে, ট্যাণ্টেলাস নামক এক ব্যক্তি নরকে একটি অদ্ভুত শাস্তি প্রাপ্ত 

হুইয়াছিল। পিপাসায় আকুল, কিন্তু যেমন সে শ্োতের জল পান করিতে 

যায়, তেমনি জল তার ওঠদ্বয় হইতে পলায়ন করে । আমাদিগের দশ] সেইরূপ 

হইয়াছে। আমর। যখন মনে করি যে, রাজ্য সম্বন্ধীয় কোন সুখ লাভ 

করিলাম, অমনি সেই সুখ আমাদিগের নিকট হইতে পলায়ন করে। আমরা 

ইংরাজী শিক্ষা না করিতাম ; এ বিড়ম্বনা অপেক্ষা সে বরং ভালো ছিল ।.... 

এক্ষণে বিবেচনা করুন,_য়খন আমরা শারীরিক বলবীর্য হারাইতেছি,_ 

যখন দেশীয় স্ুুমহতৎ সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রের চর্চা হাস হইতেছে, 

যখন দেশীয় সাহিত্য ইংরেজী অনুকরণে পরিপূর্ণ যখন দেশের শিক্ষা প্রণালী 
“এত অপকৃ্ট যে তদ্বার! বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না হইয়া কেবল স্থৃতিশক্তির 
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বিকাশ হইতেছে, যখন বিগ্ভালয়ে নীতিশিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে না, যখন 
স্্ীশিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত অন্ুন্নত,-যখন উপ-জীবিকার আহরণের বিশিষ্ট 
উপায় সকল অবলঘ্িত হইতেছে না,_যখন সমাজ-সংস্কারে আমরা যথোচিত 
কৃতকার্য হইতে পারিতেছি না, যখন চতুর্দিকে পানদোষ, অসরলতী, স্বার্থপরতা 
ও স্থখপ্রিরতা প্রবল, খন আমাদিগের রাজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থা শোচনীয়, 

বিশেষত যখন ধর্মের অবস্থা অত্যন্ত হীন, তখন গড়ে আমাদিগের উন্নতি 

কি অবনতি হইতেছে, তাহা মহাশয়ের! বিবেচনা করুন 1৮৬৮ 
এই যুগ সম্পর্কে শিবনাথ শান্ধী মহাশয়ের অপেক্ষা রাজনারায়ণ বনু 

মহাশয়ের জ্ঞান আরও বেশী প্রত্যক্ষ। কিন্তু ছুইজনের এই প্রায় পরস্পর- 
বিরোধী (এই বিরোধের অন্ান্ত দলীয় কারণ থাকা সন্বেও) মূল্যায়নে আমাদের 

এই সিদ্ধান্তই করিতে হয় যে ১৮৫৭ হইতে যে যুগ শুক হইরাছিল সে বুগে 

বাঙালীর মানসলোক নব নব ভাবে উদ্দীপ্ত হইলেও বাস্তবজীবনে বাঙ।লীর 

প্রমারের বদলে সঞ্কেেচনই ঘটিতেছিল এবং তাহার ফলে জমিতেছিল ক্ষোভ । 
১৮৫৭ সালে বিশ্ববিষ্ঠালর স্থাপিত হইবার তিন বছর পরেই 1). 1. 7), 

এই আগ্রক্ষরে হিন্দু পেটিযট পত্রিকয় সন্তবত একজন বি. এ অভিযোগ 
করিতেছেন 2 
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ষে চাকুরীর প্রলোভন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উপ্তবের জন্য দায়ী সেই দুধের 
ভ'ড়েই যখন হাত পড়িল তখন বাঙালী ক্ষুব্ধ ত হইবেই-_তাহার চাওয়া 

আর পাওয়ার ক্রমবর্ধমান ব্যবধানে তাহার বেদনা, তাহার ব্যর্থতার চেতনা 

বাড়িতেই থাকিবে । 

| এই দন্বমুখর, পরম্পর-বিরোধী চেতনায় ও ভাবধারায় স্থৈর্যহীন, মানুষের 

অধিকার-সচেতন অথচ সেই অধিকারে বঞ্চিত, অন্তত, মননের ক্ষেত্রে, 

বিজেতা ইংরাজের সঙ্গে সমকক্ষ হইবার আশায় উন্ুখ, এই যে যুগ-_এই যুগই 
ধৃত হইয়াছে যুগন্ধর মধুসদনের লেখনীমুখে । 

বাস্তবজীবনের সঙ্গে বাসনার, করিতে চাওয়ার সঙ্গে করিতে পারার, 

সতোর সঙ্গে আদর্শের (২6৪116৮9110 10691) এই যে বিরোধ, এই 

বিরোধই যুগ-চেতনার মূলে 1) ১৮৩৩এর আগে বাউ।লী সেরেন্তাদারের উপরে 
উঠিতে পারিত না; আর ৩৩এর পরে তাহার স্বপ্রসৌধ হইল ডেপুটি কালেক্টরী-_ 

তাহাও আবার রাজনারাঁয়ণ বস্থ তদবির করিয়াও প্রথম দিকে পান নাই। 
আসল কথা হইল এই যে, উপর উপর সরকার কিছু কিছু সমাজ-সংস্কার ও 

শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেও তাহ প্রয়োজন ও চাওয়ার তুলনায় এত অকিঞ্চিৎকর 

যে তাহাতে অসস্তোষই বাড়িতেছিল আর অন্যদিকে দেশের অর্থনৈতিক বনিয়া্দ 
যে কৃষি এবং শিল্প তাহাকে তাহার! সমূলে ধ্বংস করিতেছিলেন। সে কথা 

আমাদের রমেশচন্তর দত্তের মুখে শোনাই ভালো 2-৮গুখ৩ ০9101110100] 
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ইহাই হইল তদানীন্তন বাংলা ও ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বাস্তব ; এবং 

ইহারই ফলে ঘটিয়াছিল প্রায় অবিরাম বিক্ষোভ ও অত্যুরথান। কিন্ত 
নৃতন আদর্শ ত বাস্তবের দ্বারা সীমাবদ্ধ, ব্যাহত হইতে চাহে না। বাস্তবে 

এবং আদর্শে সংঘাত হইয়া উঠে অবশ্থস্তাবী,__রাবণের জলস্ত পৌরুষ নির্বাপিত 
হয় অবিরাম অশ্রধারায়,__-বীর-রসাত্মক মেঘনাদবধ কাব্যের মর্মে ধ্বনিয়! উঠে 
করুণ রস. মধুস্ছদনের কাব্যের মুল উত্স তাই শোক, বীরের পৌরুষবিলাঁস 

নহে [এবং বাল্ীকিরও, তবে কি সামাজিক পরিবেশে তাহ! বলা 

শক্ত ]| নূতন জীবন গড়িবার উদ্দীপনায় উন্মুখ বাঙালীর তারুণ্য মুখ 

থুব্ডাইয়া পড়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরাধীনতার অনড় পাষাণ- 
বেদীর সামনে ;জীবন প্রকাশের পথ না পাইয়া গুমরাইয়! কীদিয়া উঠে। 
সেই কানাই ধ্বনিত হইতেছে মেঘনাদবধ কাব্য জুড়িরা; আর সেই নৃতন 

উবার, কুল ভাডিবার আগের, কলকাকলি ছিলোত্তমাসন্তব কাব্যে। 



যুগমানস 
ক 

পূর্ববর্তাঁ অধ্যায়ে যে যুগের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক রূপরেখা 
অন্কনের চেষ্টা কর! হইয়াছে সেই যুগের সাহিত্যলোক কি প্রকারের ছিল। সেই 

যুগের মানুষ বাস্তব জীবনে যাহ] করিয়াছে এবং যাহা করিতে চাহিয়াছে কিন্ত 

পারিয়! উঠে নাই, যাহার স্বগ্প দেখিয়াছে কিন্ত সার্ক রূপ দিতে পারে নাই, 

যে অসার্কতার জন্ত তাহার জীবনে কানা ঘনাইয়া উঠিলেও সে নীরবে সহ 

করিয়া গিয়াছে কিংবা প্রতিবাদে মুখর হইয়। উঠিরাছে__সেই পরিপূর্ণ 
মানসলোকের পরিচয় আছে কেবপ সে যুগের সাহিত্যে । বাঙালীর উনিশ শতকা 

নবজাগরণে চিত্রকলা তেমন স্থান পায় নাই। চিত্র আসিয়াছে অনেক 

পরে। তাই বাঙালী যাহ! ভাবিয়াছে তাহার অন্তগুট পরিচয় পাইতে হইলে সে 
যুগের সাহিত্যের বিশ্লেষণ করিতে হইবে। সাহিত্য বলিতে এখানে শুধু স্থষ্টি- 

মুলক সাহিত্যই বুঝাইতেছে না। স্থষ্িমুলক ও মননমূলক-_অর্থাৎ উপন্যাস, 
নাটক, রসরচনা, সমালো5না, বৈজ্ঞানিক ও এঁতিহাসিক রচন1-_-সব কিছুই 

বুঝাইতেছে । ইহা ছাড়া সে যুগের বাঙালী নিজের মনের কথা বলিবার জন্ত 

এবং ব্যক্তির আবেগ ওজ্ঞান সমাজ-দেহে সঞ্চারিত করিবার জন্ত বহু বিদ্বৎ- 

সভা ও সমিতি স্থাপন কপিয়াছিল, বহু পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ব্যক্তি ও 

সমাজের মধ্যে স্থাপন করিতে চাহিয়াছিল যোগস্ত্র। সেই সব ভা-সমিতি 
ও পত্র-পত্রিকারও বিশ্লেষণ-মূপক হিসাব লইতে হইবে। তবেই পরিস্ফুট 
হইবে সেকালের ভাবলোক, যাহার কেন্সে রহিয়াছেন মধুহদন এবং যে 

ভাবলোকের মর্মকথাটি তিনিই উদঘাটন করিয়াছেন। মধু যে ভূইফোড় নহেন, 
তাহার আবির্ভাবের জন্ত যুগ যে প্রস্তুত হইতেছিল এবং তিনিও যে ষুগকে 

পরিপুর্ণ ভাবে ধারণ করিয়াছিপেন-_-এই সত্যটি গৌড়জন না বুঝিলে 

সমাধিফলকের পঙগ্ডি কয়টিতে কবি নিজের যে পরিচয় রাখিয়া যাইতে 

চাহিয়াছেন, সে পরিচয় আমাদের কাছে অগ্রকটই রহিয়া যাইবে, কেনন! 

আজও মধু আমাদের কাছে আস্তরিক স্বীকৃতি পান নাই । তাহার নিজের 
যুগ তাঁহাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্ত পরবর্তী যুগে তিনি যেন বাঙালীর 

মনের একেবারে পশ্চাৎপটে চলিয় গিয়াছেন-_-কবিতা পড়িয়া আনন্দ পাইতে 

হইলে এখন কোনো শিক্ষিত বাঙালী মেঘনাদবধ কি তিলোত্তমাসম্তভব খুলিয়া 

বসেন না; বড় জোর এক-আধট! চতুর্দশপদী স্কুল-কলেজে পড়ানো! হয় ॥ 
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আমাদের এই বিস্বতি নিজেদের আত্মবিস্থৃতিরই নামান্তর | আমর! নিজেদের 

এঁতিহ্ ভুলিয়৷ গিয়াছি; হারাইয়াছি এতিহাসিক দৃষ্টি। তাই বুঝিতে চাহি 
না যুগমন্থনজাত কোন' গরল পান করিয়া নীলক মধুস্ছদন আমাদের জন্য 
অমৃত রাখিয়া! গিয়াছেন। সে যুগের মুলীভূত অন্তত্বন্বকে আর কেহ অমন 

করিয়! রূপায়িত করিতে পারেন নাই । ইংরাজী সাহিত্যেও যেমন মিণ্টন একক 

গৌরবে শোভমান, বাংলা সাহিত্যেও তেমনি মধুস্থদন | এ কথার অর্থ দুইজনের 

কবি-প্রতিভার তুলনামূলক মূল্যায়ন নহে, শুধু তাহাদের ছুইজনকে যথার্থ 

পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন কর! মাত্র। 

যুগের এই যে ভাবলোকের কথার সুচন। করা যাইতেছে তাহার ভিত্তিমূল 

আগের অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হইয়াছে । সৌধের সুদর্শন উপরিতলগুলি যেমন 

মাটির তলায় প্রোথিত ভিত্তির উপর ভর করিয়া ঈাড়াইয়৷ থাকে, তেমনি যুগের 

ভাবলোকেও অধিষ্ঠিত হয় সমাজের বাস্তব জীবনের বনিয়াদের উপর। সেই 
বনিয়াদের প্রথম স্তরটি হইল অর্থনৈতিক, দ্বিতীয়টি হইল রাষ্ট্রনৈতিক। ইহাদের 
উপর গড়িয়া উঠে যে সামাজিক জীবন তাহারই অন্তরের কণা যেন ফেনপুঞ্জের 

মত উৎক্ষিপ্ত হইয়া উধ্বের ভাবলোক নির্মাণ করে | এই বনিয়াদের যে রূপরেখা 

অস্কিত হইরাছে তাহা হইতেই আমরা সৌধের রূপটি অনায়াসে অনুমান করিয়া 

লইতে পারি ) বলির! দিতে পারি যুগের মানসলোকের প্ররুতিটি কি। সামাজিক 
জীবনের সঙ্গে ভাবলোকের সম্পর্ক 'অতি জটিল। কোন সামাদিক পরিস্থিতি 

শিল্পীর ভাবলোকে কি ম্মন্রণন জাগাইবে তাহা নিয়ন্ত্রিত হয় এমন সব স্থুল- 
সুক্ষ কার্ধকারণের দ্বারা যেকোনো! সরল প্রতিফলন-তত্বে (07105 1২611061017 

1,1160155 ০01 [11716961911 /11601) সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন কর!| খুব বিপজ্জনক | 

সেইজন্যই আগের অধ্যায়ে আমর! যুগের সামা্সিক বনিয়াদের যণাসম্তব পুঙ্থানুপুঙ্খ 

তথ্যমূলক বিবরণ দিতে চেষ্টা করিয়াছি । উর্দেশ্ব এই যে, কোনে প্রধান ঘটনা 

অপ্রধান হইয়া বা অপ্রধান প্রধান হইয়া আমাদের ৃষ্টিবিল্রম না ঘটায়। আবার 

এ কথাও ঠিক যে বাস্তবজীবনে যখনি যাহ! ঘটে, বা মানসলোকে যখনি যাহ! 
কিছুর ছায়া পড়ে, তখনই তাহা সাহিত্য-রূপ প্রাপ্ত হয় না। জীবন আর 

তাহার সাহিত্যিক প্রতিফলনের মাঝে কমবেশী সময়ের ব্যবধান থাকে । তবে 

ইহার ব্যতিক্রমও যে নাই তাহা! নহে। অনেক ক্ষেত্রে ত সাহিত্যিক যুগের 
আগে আগাইয়। চলেন,_তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারেন। বর্তমান 

বান্তবকে বিশ্লেষণ বা আত্মস্থ করিয়া! তিনি ইহার কেন্ত্রগ সত্যকে শুধু 
অনুধাবনই করিতে পারেন না, ইহার গতি বা প্রকাশ কোন পথে কি রূপে 
হইবে তাহাও উপলব্ধি করিতে পারেন । এইজন্তই হয়ত কৰি (সাহিত্যিক)কে 
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সেকালে 01001:9%, 9055 ইত্যাদি বলা হইত। এই ভাবিয়াই হয়ত 

শেলী কবিকে 41110-2.01110%160520 192791901 ০ 0116 জ্য0110 

আখ্য৷ দিয়াছেন। বাস্তব সত্যের সঙ্গে মানস-সত্যের সম্পর্ক এইরূপ জটিল 

বলিয়া আমরা এখন ভাবলোকের প্রত্যক্ষ বিশ্রেষণে রত হইব । 
১৮১৭ সালে যে উচ্চশিক্ষার বিগ্ভালয় মহাসমারোহে স্থাপিত হইল তাহার 

নাম দেওয়া হইল হিন্দু কলেজ । কেন, মুসলমানেরা কি এদেশের বাসিন্দ৷ 

ছিলেন না? ন! তাহাদের শিক্ষার প্ররোজন ছিল না? একথা ঠিক যে 
ফারসীর প্রাধান্ত তখনও আইন-আদালত ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিল, এবং সেই 

কারণে মৌলবীদের প্রাধান্তও ছিল। কিন্তু মুনলমানদের হাত হইতেই রাজ্য 

ছিনাইয়া লইয়৷ আবার তাহাদেরই বিশ্বাস ইংরাজেরা করিতে পারে নাই) 

এবং মুসলমানেরাও, বিশেষ করিয়া শিক্ষিত উচ্চপদস্থ মুলমানেরাও, তখনই 
তখনই ইংরাজকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া পরম অনুগত হইরা উঠিতে 

পারেন নাই। কিছু পরে ত ওয়াহাবী [ফরাজী] আন্দোলনই হইয়া গেল। সে 

বিদ্রোহমূলক আন্দোলন ছিল শুধু মুসলমানদেরই, এবং পরিচালিত হইয়াছিল 
ইংরাজের বিরুদ্ধে । হিন্দুরা সেই আন্দোলনে সম্ভবত উত)ক্তই হইয়াছিলেন, 
কেন না সমগ্র মুসলিম প্রভুত্বের যুগে নিরাপত্ত। ও শান্তি বলিয়া জীবনে কাহারও 

কিছু ছিল না) ছিল কেবল আকন্মিক আক্রমণ, লুঠ-তরাজ, প্রতু-বদল ইত্যাদি। 
ইংরাজ আসিয়াই প্রথমে সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে নিরাপত্তা ও শাস্তি 

ফিরাইয়া আঁনিল। তাই হিন্দুরা ইংরাঁজের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। 

মুসলমান ও হিন্দু এক জাতীয়চেতনার মধ্যে নিজেদের ধর্ম-স্বাতন্ত্রকে বিসর্জন 

দিয়া কখনও এক হইয়া যায় নাই। যে শান্তি মুসল*।ন প্রভুরা কখনও 

দিতে প!রে নাই, সেই শান্তি ইংরাজ আনিয়া দেওয়ায় ইংরাজের উপর হিন্দুর 

আস্থা ও শ্রদ্ধা বাড়িল£ %:16% 1১9৮ ০91:61250 010 632 0০1১1 ০£ 

[11019 চা1126 15 116 0769.6656 101112] 1919531110--19206৮৭ ১ 

তাহা উপর ইংরাজেরা এদেশে বসবাস করিয়া চোখের উপর আপন-পর 

করিতেছে না। তাহার! যাহ! পারিতেছে লইয়া যাইতেছে, আর অত্যাচার 

সকলের উপরেই সমান ভাবে করিতেছে, বরং ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে 

মুসলমানেরা ইংরাজদের বেশ কিছুটা কোপন্দৃষ্টিতেই পড়িরাছে। হিন্দুর! 
তাই এখন নিজেদের স্বাতন্ত্য এবং মুসলমানদের প্রতি ঘুগ-যুগ সঞ্চিত অবজ্ঞা 

আর দ্বণা প্রকাশ করিবার স্থযোগ পাইলেন । তাই হিন্দু কলেজের নাম 
হইল হিন্টু কলেজ। কলেজ কমিটিতে রামমোহনকে পর্যস্ত লওয়া হইল না 

তাহার অহিন্দু মনোভাবের জন্ত। কিন্তু ডেভিড হেয়ার থাকিলেন আর 
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থাকিলেন সব গোড়া হিন্দুরা--রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি ।৭১খ 
কিন্ত এ গৌড়া হিন্দুর যাহা বুঝিলেন না রামমোহন তাহা বুঝিয়াছিলেন। 
একবার নূতন শিক্ষা জন্মানসে সঞ্চারিত হইলে এই গোৌড়ামির ভিত শুদ্ধ 
নড়িয়া যাইবে । তাই তিনি বিনা প্রতিবাদে সরিয়া দীড়াইলেন কমিটি 
হইতে। কিন্তু রক্ষণণীলতার ভিত কি অত সহজে নড়ে? অতএব 
১৮৩১ সালে -ডিরোজিওকে পদচ্যুত করা হইল ছেলেদের মাথ! খাইবার 
অপরাধে । 

কিন্ত তাহার আগেই কৃষ্জমোহন, প্যারি্টাদ, রসিককৃষ্ণ, রামতনু প্রভৃতির 
হৃদয়ে নূতন জীবনের আহ্বান তিনি আনিয়া দিয়ছেন। আর সে আহ্বান 

গভীর হইতে গভীরতরই হইতে লাগিল। যে 7)609230কে নীতিনাশের 
অপরাধে তাড়াইয়া দেওয়া হইল, সেই 19০910র সংস্পর্শে ছাত্রের কি ভাবে 
গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার বিবরণ দিয়াছেন তাহার জীবনীকার এডোয়ার্ডস 

সাহেব 2 44152 560061165 ০91 01162 9751) 5600110. ৪110 (11110 0125599 

7920. 25 20৮21075507 20661701119 2 001161:59419119 
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১৮৫২-৫৩ সালে বেশ্ঠ। হীরা! বুলবুলের পুত্রের হিন্দু কলোজ পড়া লইয়া থে 
আন্দোলন গোড়ার! করিলেন তাহাতে অবশ্য তাহাদের জর হয় নাই কেন না 

হিন্দু কলেজ তাহার আগেই সরকারী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু রাগের 

মাথার এই গোড়ারা রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে যাহ! করিলেন তাহাতে 

নব্যশিক্ষার আয়োজন আরও বাড়িল বই কমিল না। এবং যে রিচার্ডসন 

সাহেবের সাহিত্য-পাঠনে মধুসছদন প্রভৃতির মাগা ঘুরিয়া গিরাছিল সেই 

রিচার্ডসন সাহেবকেই নব-প্রতিষ্ঠিত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইল । 

বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বহুধিবাহের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন ফারা দেশকে 

নাড়৷ দ্িতেছিল তাহারও প্রতিবাদ করিতেছিলেন সপারিষদ রাধাকাস্ত দেব 

ও তাহার ধর্মসভা । কিন্তু তখনও সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ইংরাজদের মনোভাব 

কঠিন ও সহান্ুভৃতিহীন ন| হইয়! পড়ায় বিধবাবিবাহের আইন পাশ হইল। 

সনাতনীর! পারিয়! উঠিলেন না, কিন্তু তবু সমাজ এমনি সনাতনী রহিল যে উপর- 
তলায় কিছু প্রগতিশীলতা৷ দেখা গেলেও বিধবাবিবাহের মত প্রগতিশীল বিধিও 

অপ্রচলিতই শুধু রহিয়া গেল না, এখনও উহ্ লইয়৷ তর্কাতফি হয়। স্বয়ং 
রাধাকান্ত দেবই এক বিচিত্র ব্ক্তি। জনহিতকর অনেক কার্ষে (বিশেষ 
করিয়। শিক্ষাবিস্তারে ) তিনি সহায়তা করিলেও মৌলিক কোনো পরিধর্তনের 
কথ! উঠিলেই তিনি বাঁকিয়া বসিতেন | অনেকে বলেন তাহার পৌত্রের ব্রাঙ্গধর্ম 

গ্রহণ করার ফলেই না কি তিনি বৃন্দাবন চলিয়া যান। 

মধুহ্দন গুপ্ত ষখন প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ করেন তখন সমাজে যেমন রাখ 

রাখ রব উঠিয়াছিল, শ্রীশ যখন প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন তখনও তেমনি । 
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অথচ ছুটি ঘটনার মধ্যে বিশ বছরের ব্যবধান। শ্রীষ্টানী বিষ ঢুকিয়া পাছে 
ছেলের মাথাটি খায় এই ভয়ে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের ম1 না কি ছেলেকে পাগলা 

গুড়া খাওয়াইয়া কাশী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন.। কিন্তু পাগলা 

গুঁড়ার চটক] ভাঙিয়া যাওয়ায় রসিক জানাল! টপকাইয়া নিজের পথ 

দেখেন। এমন কি স্বয়ং রাজনারায়ণ বন্থ পর্যস্ত জাতিভেদ প্রথা সমর্থন 

করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথ ও তাহার অব্যবহিত জ্যেষ্ঠ 

ভ্রাতার উপনয়নে দেবেন্দ্রনাথ যে ষজ্ঞগৃহে শুদ্রের উপস্থিতি নিষেধ 

করিয়াছিলেন ইহা পরে জানিতে পারিয়াও তিনি মনঃক্ষুপ্ন হন নাই। 

আদি ব্রাঙ্মেরা শেষ পর্ষস্ত এবং বিশেষ করিয়া কেশবচন্ত্রের সঙ্গে 
মতবিরোধের পরে সনাতন-পন্থীই হইয়া পড়িয়াছিলেন বলা চলে; এবং 
সত্যই অক্ষয়কুমার দত্তের আবির্ভাব না ঘটিলে তাঁহারা বোধ হয় বেদের 

অপৌরুষেয়ত্বেও বিশ্বাস করিয়া যাইতেন। ব্রাহ্মধর্মের গ্রভাবকে যাহারা 

প্রতীচ্যের রিফর্ষেশনের সঙ্গে তুলনা করেন তীহারা রিফর্মেশনের বৃহৎ রাজ- 

নৈতিক ফলাফল ও মধ্যযুগের শেষে ইউরোপে বিভিন্ন জাতীয়-রাষ্ট গঠনে 

তাহার দান সম্পর্কে বোধ হয় তত সচেতন থাকেন না। রামমোহনের আদি 

'আদর্শ-পৌন্তলিকতার বিনাশ ও বেদান্তধর্মে আস্থা__দেবেন্ত্রনাথের হাতে 

নিজের যৌক্তিকতার ভিত্তি অনেকখানি হারাইয়া শেষ পর্যন্ত শুধু খ্রীষ্টধর্মের 
টাল সামলাইতেই ব্স্ত হইয়া রহিল। উহার সমাজ সংস্করিণী শক্তি 

চলিয়! গেল কেশবচন্দ্রের হাতে । কিন্তু কেশবচন্দ্রের যে বহুমুখী সমুন্নয়ন 

প্রচেষ্টা, তাহার সঙ্গে ব্রাহ্মবর্মের যোগাযোগ অল্পই । বরং ব্রাঙ্গহিসাবে তিনি 

অবতার-বাদের সৃষ্টি করিতে বশিয়াছিলেন বপিলে কিছু অততাক্তি হয় না। 

এবং রামমোহনের ধুক্তিনিষ্ঠ সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের বাণীকে কেশব সেন মৃত দেখিলেন 

চরম ভাববাদী ( 500)2661%5 20691150 ) রামকৃঞ্জের মধ্যে । সে-ও ১৮৭০ 

সালের পরে | বিশ্ময়ের বিষয় এই যে, সেকালের ফাহারা প্রাতঃম্মরণীয় ব্যক্তি_- 

বিষ্ভাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডিরোজিও-র শিষ্যেরা, এমন কি বঙ্কিম পর্যস্ত, 

_রামকৃষ্তকে কোনে! আমলই দেন নাই। খন নবজাগ্রত বাঙালীর বাস্তব 

জীবনে পরিপুর্ণতা লাভ করিবার মোহ ভঙ্গ হইল তখনই সে ঝুঁকিল অধ্যাত্ব 
পরিপুর্ণতার দিকে__রামকৃষ্ণের দিকে,__তাহার আগে নয়। সেইজন্ত অধ্যাত্ম 

চিন্তা ও ধর্ম-জিজ্ঞাস1 বঙ্িমকে প্রচুর প্রভাবিত করিলেও মধুস্থদনকে করে 

নাই। মধুস্থদন শুধু ব্যক্তির পৌরুষ-সাধ্য এহিক পরিপূর্ণতাকেই স্বীকৃতি 
দিয়াছেন এবং সেই পৌরুষের ব্যর্থতায় বেদনার হইয়াছেন.-__ধর্মের মধ্যে সমাধান 

খুঁজেন নাই;_-বরং গতানুগতিক ধর্মবোধকে সচেতনভাবে আঘাত করিয়াছেন। 
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কিন্তু পরে 1089%191] রপিকরুষ্চ ও বৈষ্ণব হইয়াছেন, আর প্যারিাদ হইয়াছেন 
€11509501217156, 

সনাতনীর। আত্ম গ্রচার-মানসে ও 'প্রগতিশীলর্দের প্রভাব খর্ব করিবার 

আশায় পত্র-পত্রিকা ও সভাসমিতি চালন! করিতে লাগিলেন । রাজা রাঁধাকাস্ত 

দেবের ধর্মসভা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৭০ সালের কাছাকাছি সনাতন 
ধর্ম-রক্ষিণী সভ। পর্যন্ত এবং সম্বাদ নিমির-নাশক হইতে আরন্ত করিয়া 
প্রভাকর, রসরাজ, রস-সাগর (রঙ্গলাল ইহার সম্পাদক হইয়াছিলেন ) পাষণ্ত- 
দলন, যেমন কর্ম তেমনি ফল ইঃ সনাতনীদের নিশান উডাইতে লাগিল। 

রাজ! রাধাকান্ত দেবের আর রামমোহনের মধ্যে যে বিরোধ, সুব্রঙ্গণ্য শান্ত্রীর 

সঙ্গে রামমোহনের যে “দশখ্যাত প্রদর্শনী-বিচার, সেই বিরোধ সেই বিচারই 

যেন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত যুগকে আচ্ছন্ন কবিল। রামমোহন, 

ডিরোগিও, হেয়ার--সকলেই গতাস্থ হইলেন ; রাধাকান্ত কিন্তু ১৮৬৭ সালে 
পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া গেলেন | তবুস্তত্রহ্ষণ্য যেমন নতি স্বীকার করিয়াছিলেন 

রামমোহনেব কাছে, প্রতিক্রিয়াও তেমনি প্রগতিশীলতার কাছে শেষ পর্যস্ত 

নতণীর্য হইল । তাই পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও সভা-সমিতি স্থাপনের ব্যাপারে 

গ্রগতিশীলের! (বাঁ প।প্রবর্তন-কামীর) সনাতনীদের বহুগুণে ছাডাইয়া গিয়াছিলেন, 

এবং সেকালের যে সমস্ত পত্রিক1 বা বিদ্বৎ-সভা লইয়া আজ আমরা গর্ববোধ 

করি তাহার একখানিও বা! একটিও বোধহয় লনাঁতনীদের নহে । "অবশ্য তৎকালে 

পত্রিক।-প্রকাশ করার অর্থই ছিল মুদ্রাযন্ত্রের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্থযৌগ 

লইয়! মানুষকে স্বাদীন চিন্তা করিতে শিখানো । সে অণ্ে ণকল প্রকারের 

পত্রিকা-প্রকাশেরই একটি প্রগতিশীল ফল রহিয়াছে । তাহা ছাড়! সনাতনীদের 

বক্তব্য সাধারণের মম্মুখে স্পর্টীকৃত হওয়ায় প্রগতিকামী উত্তরপক্ষেরই যে শুধু স্থবিধা 

হইল তাহা নহে, এই পারস্পরিক দ্বন্দ যে মধাপন্তা উদ্ভূত হুইল তাহারই শ্রেষ্ঠ 
ফল বিগ্ভাসাগর, রাজেন্ত্রলাল, দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিম ইত্যাদি । মধুলুদন প্রথম 

দিকের চরম-পশ্থী; তিনি আপোষ কিংবা! সমন্বয়ের কথা ভাবিতেই 
পারেন না। 

প্রগতিকামীদের পত্রিকা গরকাশের শুরুতেই পাই স্বয়ং রামমোহনকে। 

তিনিই প্রথম বাংলা, ইংরাজী ও ফারীতে সংবাদ-পত্র প্রকাশের গ্রয়োজনীয়তা 

অনুভব করেন এবং মোটামুটি সকল দেশেই যেমন গদ্যের জন্ম হয় ধর্মীয় বাদ- 

বিসম্বাদ সকলের গোচরীভূত করিবার চেষ্টার ফলে, কলিকাতাতেও রামমোহনের 

পত্রিকা-প্রকাশের অব্যবহিত ও প্রত্যক্ষ কারণ ভাহাই। তাহার সঘাদ- 

কৌমুদী, মিরাৎউল-আাকবর এই জাতীয় উচ্চকোটির পত্রিকার সুচনা বলা 
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যাইতে পারে । ইহার পরেই একে একে যে সকল পত্র-পত্রিকা ১৮৫৬ সার্ল 

পর্যন্ত প্রকাশিত হইতে লাগিল সেগুলিকে বাঙালীর নবজাগরণের একেবারে 

প্রত্যক্ষ বাহক ও ধারক বলা যাইতে পারে £ 

€কয়েকটি) পত্রিক1 £ /১01551901017) 

1250 [100191) 

1410111161-কষমোহন বন্দোপাধ্যায় 8 19610212.1 

[11700 111651115611০01- কাণী প্রসাদ ঘোষ £ 

| 1)6109219 

10910951910 

জ্ানাম্বেষণ-_রসিককৃষ্ণ মলিক--1)5:097121 

বিজ্ঞানসেবধি-_কাশীপ্রসাদ ঘোষ 

বিজ্ঞানসার সংগ্রহ-_গঙ্জাচরণ সেন ও নবকুমার চক্রবর্তী 
1410512]0 1২515121--7001510 10111101110110 

--(ইহারই স্কুলে ডিরোজিও পড়িয়াছিলেন ) 
1351752] 91960$2601--1২2111 59091 (১110996 £ 

[10910921217 

131161517 [1101910 £১৭৮০০৪--(বিলাতে প্রকাশিত) £ 

| 4021) 

1115 00111--তারাটদ চক্রবর্তী £ 1061092121) 

বিবিধার্থ লংগ্রহ 

রহস্ত সন্দভ ূ 

তত্ববোৌধিনী পত্রিকা-অক্ষয়কুমার দত্ত 

মাসিক পত্রিকা-_প্যারি্।দ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার 

এই সকল পত্র-পত্রিক1 নৃতন-জাগ! বাঙালীর মানসিক বিস্তার ও সর্ব- 
গ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিতেছে । নুতন বাংলার মানুষ যেন গা-ঝাড়। 

দিয়া উঠিয়। একলাফেই পশ্চিমের সমকক্ষ হইতে চাহিতেছে-_ভাৰিয়া 

দেখিতেছে না যে রাজনৈতিক পরাধীনতা তাহার সকল সার্থকতার পথ, এঁ 

বাকের পরেই, রুদ্ধ করিয়! দিয়াছে । তাই কুষ্ণমোহন গৃহ হইতে বিতাড়িত 

হুইয়। ]1100811 পত্রিকার নিষ্ঠুর আক্রমণ করিতেছেন গুড়ুম সভা ( ধর্মসভা ) 

এবং *্তদ্রক্ষিত সনাতনী মনোভাবকে । সামাজিক কুসংস্কার, যুক্তিহীন আচার- 

পরায়ণত! ও ভগ্ডামিই কৃষ্ণমোহনের আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্য । তাহার 
ইংরাজীতে লেখ! 1126 75155006650 ৭৩ নাটকেও আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্য 

এই সনাতন, স্থষ্টিপ্রেরণাহীন সমাজ-_যে সমাজের কাছে স্নেহের অপেক্ষা 

রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
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ঘুক্তিহীন আচারই বড় কথা-_যাহার জন্য নিজের মাতামহের গৃহ ছাড়িয়া 
তাহাকে এক কাপড়ে পথে আমির! দাড়াইতে হইয়াছিল । তিনি 70011751এ 

লিখিলেন গুড়ুম সভার বিরুদ্ধে “176 10120969816 10) ৬101 01611 

$1111110615 ০1 [111111119,61010, 40175 11620 91£ 017০ 0112711) 520115. 

15 ড1016116, 91] 6115 1109৬ 11096 ৮7119602651 918. 00111, 

1450001111111111102,61010 325 (115 01৮ 01 10116 99119610 ) 7০ 11918 

[0০1১৮912010 111 105 0172 14110651288 2,191, 41110 (0010117 

919119, 15 11151 7 166 26 25091)0 19 011 1)9111110 70092716, 45176 

01611000916 11] 2, 1200 7166 01191] 1111560০100 11169 2, 28175. 

1420 6110 1410915]5 ৮9109 06 1112 1119, 01 1110 1২01119,1]--8, 

[01112] 15110৮91106 0115 6০ 26176 0০ 50051,৭8 শিবনাথ শাস্ত্রী 

পিখিলেন, “সই পত্রে তিনি নিযাতনক।রী হিন্দুগণের প্রতি উপহাস বিদ্রপ- 

বর্ষণ করিতে লাগিলেন । নব্যদলের সমর ভেরী বাজিয়৷ উঠিল ।”৭৫ কৃষ্চমোহন 

নিজেই সে কথা প্রথম সংখ্যাতে বলিয়া দিলেন, [79119 0305 

19111101160 0111 1211 11110610015 0611011111196101] ০ 72110111117 

স৪ 8৪৮ 5811 211 001056 ০1 07110 2110. 17201317155.” এই শেষের 

শব্দ ছুটির তাৎপর্য গভীর । কোঁনো একটি পত্রিকার উদ্দেম্ত যে সত্য ও 

কল্যাণের অন্বেষণ হইতে পারে, এই বুহৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য যে পত্রিকার দ্বারা 

সাধিত হইতে পারে ইহা! নবজীবনসন্ধানী বাঙালী মনীষার অগ্রদূত কৃষ্ণমোহনই 

বলিতে পারিতেন। শুনিয়া! মনে হয় এ যেন এ দেশীর /01॥ । .1116এর উদাত্ত, 

গন্তীর ঘোষণা । জ্ঞানান্বেষণ, বিজ্ঞানসেবধি এবং খিবিধার্থ-সংগ্রহ ও রহস্য 

সন্দর্ভ প্রভৃতি পত্রিকা কোনো বিশেষ বাদান্থবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া শুধু 
নান বিষয়ের জ্ঞানের বিকিরণেই ব্যাপৃত থাকিত। কারণ প্রকৃত জ্ঞানের 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্বতই কুসংস্কার এবং যুক্তিহীন আচার-দাসত্ব লোপ 

পাইতে শুরু করে"; অন্ধ অভ্য।সের বদলে মন তখন কার্কারণ জ্ঞানের দ্বার 

চালিত হইবার চেষ্টা করে। কিন্তু নিছক এই উদ্দেশে কোনো পত্রিকা চালু 

রাখা আথিক দিক দিয়া লাভজনক বা সর্বজনপ্রিয় হইতে পারে না বলিয়! 

সমাচার দর্পণ জ্ঞানান্বেষণকে উপদেশ দিতেছেন, “অপর তৎপত্র-সম্পাদক 

মহাশয় ষদি বিরক্ত ন| হন তবে এই পরামর্শ দেয়! যায় যে কেবল জ্ঞান-কাও- 

বিষয়ক প্রকাঁশ না করিয়া আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ড বিযয়কো কিছু প্রকাশ 

করেন। কেবল জ্ঞানসম্পকীয় পত্র পাঠার্থে জনপদ তাদৃশ পরিপক নয় 

সকলেই নৃতন নৃতন সম্বা্ শুশ্রীধার অনুরস্ত।” কিন্তু দেশীয় ও অন্তর্জাতিক 
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কর্মকাণ্ডের পরিবেশনেরও ত্রুটি ছিল না। 136119] 90609601, 73:09 

]117012.10 40৮902,66) 15110101191, 14856 17101911) 17111011 [1116111- 

10061, এবং সর্বোপরি 1175 0011] এই "শুশ্রধার' খোরাক জোগাইত। 

এই নব পত্রিকায় যেমন তথাকথিত 131901 £০%5এর সমর্থনে রামগোপাল 

ঘোষ, তারাাদ চক্রবর্তী প্রভৃতি আগুন ছুটাইতেন, তেমনি প্রতীচ্যে তখন ষে' 
সকল সমাজ-বিপ্লব ঘটিতেছে তাহার সংবাদও সঠিক পরিবেশন করিতেন । এমনি 

করিয়া 719০1. 4০%9এর সমর্থনে যে জাতীয় চেতনা উদ্ধদ্ধ হইতেছিল এবং 

লানীয় ইংরাজদের শাদ। 'রঙ-এর আভিজাত্য প্রচারে ইংরাজের প্রতি যে 

বিতৃষ্ণ জমিয়! উঠিতেছিল তাহা ফুটিয়৷ উঠিতেছিল 510০626০1, 0011] এবং 

1000 28019£ পত্রিকায় আবার ১৮৩০ এবং ১৮৪৮ এ সার] ইউরোপে ষে 

বিপ্লব বহ্িমান হইয়। উঠিল তাহারও ধ্বনি এখানে শ্রুত হইল । ফরাসী বিপ্লবের 

প্রভাবে যাহাদের মণ গঠিত হইয়াছে সেই 70919210র শিষ্য “ইয়ং বেঙ্গল'-এর! 

১৮৩০ এবং ১৮৪৮ এর সাধারণতন্ত্রী চেতনার এই স্ফুরণে নিজেরাও বাত্ময় হইয়া 
উঠিলেন। ইউরোপে গণতন্ত্রের অভূতপূর্ব প্রসারে ইহাদেরও মনে নাড! 

লাগিল। ১৮৩৪ সালের ৫ই নভেম্বর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের রিফম1র পত্রিকার 

'ইংলতীয়দের রাজ্য বিষয়ে অনেক আশ্চর্য উত্তি ছিল এবং এঁ পত্রে এত্দেণীয় 

লোকেরদিগকে অস্ত্রবিগ্ভ। শিক্ষা করিতে পরামর্শ দেন।”৭৬ ইহা! ছাঁড়া এই 

পত্রিকায় আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ সম্পর্কে এমন অর্থপুর্ণ মন্তবা কর! হয় 

যাহাতে ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের স্থারিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগে । সমাচার 

দর্পণ তাই ইহার উপর মন্তব্য করিতেছেন, “বস্ততঃ ছুই ধূমকেতুর সংযোগ 

হওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি এতদ্দেশায় লোকের ছার ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের 

উচ্চাটন হওয়া অসম্ভব 1৮৭৬ সেই ব্রিটিশেরই নীচতা, আত্মাভিমান ও স্বৈরাচারের 

বিরুদ্ধে কলম ধরিতে রামগোপাল ঘোষ দ্বিধা করেন নাই। ইংরাঁজেরাও 
প্রতিশোধ লইয়াছিল তাহাকে £271-11910-0010019] ১০9০৫61%র সহ- 

সভাপতির পদ হইতে অপসারিত করিয়া । শিবনাথ শান্তরী এই আন্দোলনের 

প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন, “কাল! আইনের বিরোধী ইংরাজ- 

গণ জয়বুক্ত হইলেন) যে আন্দেলনের ঝড় উঠিয়াছিল তাহা থামিয়া গেল; 
মহামতি বীটন পরলোক গমন করিলেন); কিন্তু দেশীয় শিক্ষিতদলের মনে 

একট! গভীর অসস্তোষ থাকিয়া গেল। একতা ও আন্দোলনের দ্বারা কি 

হয় তাহ] তাহারা চক্ষের উপরে দেখিলেন। ইংরাজগণ তাহাদের চীৎকার 

ধ্বনিতে কিরূপে ভুবন ক/পাইয়া তুলিলেন, কিরূপে দেখিতে দেখিতে শত শত, 

ব্যক্তি একত্র হইলেন, কিরূপে দেখিতে দেখিতে ৩৬ হাজার টাক তুলিলেন, 
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এ সমুদয় যেন ছায়াবাজীর স্তায় তাহাদের নয়নের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইল। 

রামগোপাল ঘোষ ইংরাঁজদিগের অবলম্বিত নীতির প্রতিবাদ করাতে 

এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটিতে কিরূপে তাহাকে অপমানিত হইতে হইল 
তাহাও সকলে অবগত আছেন। অনেকে সেই অপমানে আপনাদিগকে 

অপমানিত বোধ করিলেন। এই সকল কারণে শিক্ষিত দলের মধ্যে 

রাজনীতির আন্দেলনের জন্ত সন্পিলিত হইবার বাসন! গ্রবল হইল। তারা 

বুঝিলেন স্বদেশের হিতের জন্য সমবেত হওয়া আবশ্যক 1৮৭৭ 

ইউরোপের রাষ্ট্রনীতির বেগ দ্রুততর হইল । ১৮৪৯ সালে ইটালীতে 

ম্যাৎসিনীর নেতৃত্বে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল আর ১৮৫০ সালে এক্যবদ্ধ 

প্রাশিয়া রাজ্যের স্থষ্টি হইল । জার্মানীতে নব্যগণতন্ত্রের অভূদয় হইল । ১৮৫৩ 
সালে 12996 11017. 0১011179115 সনদ পুনগরহণের সময় 73:165] 

[11010.1] 49990196101] নানা সংস্কারের দাবী করিয়! পালামেন্টে এক 

আবেদন করেন। ১৮৫৪ সালে ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ এবং জার্মানী এবং ইটালীতে 

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দ্রুততর প্রতিষ্ঠার প্রয়।স আরম্ত হইল । 

১৮৫৯ সালে ভিন্টুর ইম্যানুয়েলকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া এঁক্যবদ্ধ ইটালী 

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে ইটালীতে দেশপ্রেমের জোয়াব বহিল। ১৮৬০ সালে 

ঘটিল গ্যারিবল্ডির অভ্যুদয় এবং ফ্রান্সে তৃতীয় নোপোলির়নের ফরাসী সিনেটের 

অপ্বিকার স্বীকারের ফলে গণতান্ত্রিক চেতনাব নৃতন উৎসাহের স্ফুরণ। ১৮৯৬১ 

সালে আমেরিকার দাসপ্রথা লইয়া ঘটিল গৃহবুদ্ধের সুত্রপাত; রাশিয়াতে 

দাসপ্রথার লোপ। 

প্রতীচ্যে গণতন্ত্রের এই অব্যাহত অভিষান এবং তাহার মূলীভূত তত্ব 

বাঙালীকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়/ছিল; স্বদেশে তখন কেবল আশাভঙ্গ আর 

মোহভঙ্গই চলিতেছে কি না। প্রতীচ্যের তত্বে আর প্রতীচ্যের অত্রত্য ব্যবহারে 

এই বৈষম্যে বাঙালী ইংরাজের স্বভাবজ মহত্বে বিশ্বাস ক্রমান্বয়ে হারাঁইতেছিল। 

10131711265] [386]:10116 ই বোধ হুয় শেষ ইংরাজ ধিনি উচ্চাপদাকাধিকারী 

হইয়াও এদেনীরদের কল্যাণকামী ছিলেন । প্রতীচ্যের ভাবধার1 আর প্রতীচ্যের 

মানুষের মধ্যে এই আত্যন্তিক ঘন্দব বাঙালীকে ইহা বুঝাইয়া দিল যে নিজের 

পায়ে নিজে না ঈ[ড়াইলে, নিজে না গড়িলে, কেহ তাহার হইয়! কিছু গড়িয়া দিবে 

না। তাই প্রথম দিকের খ্রীস্টানবিরোধী, বেদের অপৌরুষেয়তায় বিশ্বাসী 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও অক্ষয়কুমারের যুক্তিবাদের কাছে নতি স্বীকার করিয়া 

পুনরুজ্জীবন-বাদের (18%1811910 ) ধুয়া ছাড়িতে হইয়াছিল । তারাটাদ 

চক্রবর্তী প্রমুখ অখীস্টান ডিরোজিয়ানদের এবং খ্রীস্টান কৃষ্ণমোহনের যুগ্ম 
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আক্রমণে তত্ববোধিনী পত্রিকার অযৌক্তিক ভাববিলাম কাটিয়া গেল। 
একদিকে বিবিধার্থ সংগ্রহ (পরে রহস্ত সন্দর্ভ) ও অন্তদিকে তত্ববোধিনী 

সেকালের বাঙালীর মানসিক উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল। 

কিন্তু ধর্ম বা আধ্যাত্মিক সমুন্রতি লইয়া তত্ববোধিনীর এই ব্যাপূৃতি কিন্তু এক 
হিসাবে সমাজের বাস্তব সংস্কারের পথ হইতে পশ্চাদপসরণ ; এবং সত্য সত্যই 
আদি ব্রান্মেরা দিন দিন এত রক্ষণশীল হইয়া উঠিতেছিলেন যে ভাবিলে আশ্চর্য 

লাগে ইহাদেরই গোষ্ঠীর অক্ষয়কুমার দত্ত একদিন বেদের অপৌরুষেয়ত্য 
অপ্রমাণ করিয়াছিলেন এবং মানবপ্রকুতির সহিত বাহাবস্তর সম্পর্ক বিচার 

করিয়াছিলেন । কিন্তু তত্ববোধিনী পত্রিকা অন্ান্ত বিষয়ের আলোচনাতে 

এবং বিশেষ করিয়া দর্শনের আলোচনাতে যে যুক্তিবন্তার ভিত্তি স্থাপন 

করিয়াছিল তাহাই সেকালের যুক্তিবাদী মনননীলতার শ্রেষ্ঠ দান। 

১৮৫৩ সালে প্যারীটাদ মিত্র ও রাধানাধ শিকদার “মাসিক পত্রিকা" বাহির 

করিয়া বাংলা গদোর বিগ্যাসাগরীয় বা অক্ষয়ী রূপকে শুধু আটপৌরে নয় 
একেবারে যতদূর সম্ভব“কলিকাতা-হুগলীর কথ্য রূপ দান করিতে বদ্ধপ্রতিজ্ঞ 
হইলেন । এই ছুই চরম রূপের পরীক্ষা-নিরীক্ষা তখনই চলিয়াছিল বলিয়! 

বঙ্িম নিজের বাহন সহজেই খু'ঁজিয়া পাইয়াছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর বীরবলী 
শৈলী প্রকৃত প্রস্তাবে এই আলালী এঁতিহোরই তৎকালীয় রপ। কিন্তু মাসিক 

পত্রিকার” কীতি অপেক্ষা তাহার পিছনের নীতি আরও বৈপ্লবিক । ওয়ার্ড 

স্বার্থ যেমন লোকের কথ্য ভাষায় কবিতা লিখিয়া কবিতাকে সর্বগ্রাহ্থ করিতে 

চাহিয়াছিলেন ঠিক তেমনি মিত্র এবং শিকদার ভাষা অতত্রব ভাবকে সর্বজন- 

গ্রাহ্থ করিতে চাহিয়ছিলেন ৷ ভাবা ও ভাবের গণ-তন্ত্রীকরণই এই প্রচেষ্টার 

মূল উদ্দেশ্ঠ এবং আদর্শ । 

এই গণতন্রীকরণেরই চূড়ান্ত রূপ দেখিতে পাই সেকালের লিপি-সংস্কার 
প্রচেষ্টায় । ব্রজেন্ত্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সংবাদপত্রে সেকালের কথার 

দ্বিভীর খণ্ডের (তৃতীর সংস্করণ) ২০৬-১৩ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে সেকালের বিস্তৃত 
আলোচনার পুনযু দ্রণ রহিয়াছে । বাংলা অক্ষর-মালাকে রোমান হরফে রূপাস্তর 

কর] লইয়া স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যত কথ! আজ আমরা বলিতেছি তাহার সব 
গুলিই সেকালে বল! হইয়াছিল--এমন কি এঁ হরফে শ্রীপুত ত্রিবিলিয়ন' সাহেবের 
-উদ্ভোগে বাংলা এবং হিন্দী: গ্রন্থ পর্যন্ত ছাপা হইয়াছিল £ “বাঙ্গল৷ ও হিন্দুস্থানীয় 
কতক কেতাব এইক্ষণে রোমাণ অক্ষরে ছাপা হইয়াছে & পত্রের অনেক 
পাঠক মহাশয়েরা সেই পুস্তক কিনিতে চাহিবেন অতএব ত্াহারদিগকে জানান 

যাইতেছে থে কলিকাতার লালদীঘির উত্তরপূর্বকোণে পুস্তকালয়কর্তা অষ্টেল 
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সাহেবের নিকট চিঠি লিখিলে কিন্ব তাহার নিকট গেলে অতিমন্প মূল্যে পাওয়া 
যাইবে ।”1৮ এমন কি ফাঁসী ভাষার ব্যবহার তুলিয়! দিরা যখন কাছারীতে 
বাংলা ব্যবহারের নিয়ম হইল ১৮৩৮-৩৯ স।লে, তখন খাংলার সঙ্গে হিন্দীরও 
প্রচলনের কথা আলোচিত হইয়াছিল | ৭৯ 

এক কথায় বলিতে গেলে, দেশের সর্বাঙ্গীণ শুভচিকীর্যায় উনিশ শতাব্দী 

বাঙালীর নব নব উদ্ভাবনার কল্পলোকের দ্বার যেন একেবারেই উন্মুক্ত 
করিরাছিল। আজও আমর! সে বুগের চিন্তারই চধিত-চর্বণ করিতেছি--সেই 

রোমান পিপি, সেই শিক্ষাবিস্তার ও ব্যক্তি-স্থাধীনতার সমস্তা লইয়া আমরা 

এখনও বিব্রত। তখন পরাধীন ভারতবর্ষে তাহার স্বপ্ন দেখিয়াছেন, সফল 

করিতে পারেন নাই; আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা স্বপ্ন দেখা বন্ধ করিয়াছি 

কিন্তু একটুও বাস্তব সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইয়াছি কি? 
সে কালের সভা-সমিতি ও বিদ্বৎ-সংসদগুলিও এই মানস-বৈচিত্র্যের, এই 

নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির, 7২০১০ বা বিচার ও যুক্তিশীলতার এবং ব্যক্তি 

স্বাধীনতার জয়গানে মুখর । পত্র-পত্রিক! ও সভা-সমিতির বহুলতা৷ ও বৈচিত্র্য 

উনবিংশ শতকের প্রথম (১৮১৫) হইতে ক্রমবর্ধমান আকারে বাঙালীর 

নিকাশশীল গণতান্ত্রিক চে তনা, ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ববোধ ও দেশাত্মবোধের 

অভূতপূর্ব পরিচয় দিয়া আসিতেছে । এমন কি রামমোহনের আস্মীয়সভা, 

যাহা বর্তমানকালে হইলে শুধু ধর্মালোচন! বা ধর্মোপাসনার সভা ব্যতীত আর 
কিছু হইতে পারিত না৷ ( এবং রাঁধাকান্ত দেবের ধর্মসভা শুধু তাহাই ছিল ), সেই 
আত্মীয় সভার একদিনের অধিবেশনের সংবাদ সম্প্রতি শ্রীবিন »ঘাষ একঠি 
প্রবন্ধে ৮০ '0910069 00901011121) ৮০9] 3, 1155025, 17195 18, 1819, 

০, 89 হইতে উদ্ধত করিয়াছেন 2 4১ 0105 12762161105 1110501012১ 26 

15 5210, (12 21951110165 01 079 10162111715 11115 16506061115 

0116 2752/001//56 ০07 9902721 625/25 101) 5901) 06101, 8110. 

01 006 72547105075 017 ৫1০, 20০. 95 0561% 01500158550, 9110. 

£€116128115 2011110650 )--0116 1160955165০? 211 £7172718 51209 

12356110756) 2766 27৮ চে 5406 ০07 0010209-01)6 10190010 ০) ?01, 

2277৮) 2110 01 5127741/5 0120503 £0 071 10 005 ০91056 

06 61301] 11115132,1009) ৮15. 00110:010)1120)-25 ৮০]] 95 21] 6155 

32/19675478201/9 06017107559 111 0152. 21010911556 209186915,% ইহ] 

হইতে বুঝিতে কষ্ট হয় না রাঁমমোৌহনের নেতৃত্বে ধর্মান্দোলন শুধু ধর্মান্দৌলনই 
ছিল না। ইহা! ছিল সর্ববিধ সামাজিক কল্যাণ-প্রচেষ্টার সুচীমুখ । 

৫ 
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ইহারই পরিপুরক হিসাবে, কিন্তু ধর্মীয়তার সংশ্রব-বর্জিত বিশুদ্ধ যুক্তি 
ও বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া 1)2:০9210র £০5.01710 45500120101 

চাহিতেছিল মানুষের বুদ্ধিকে মুক্তি দরিয়া নব মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে । 

এই প্রকারের সভার কর্মসুচী ও প্রভাব সম্পর্কে হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশর 

বলিতেছেন, [102 10119010155 210. 01906069 ০৫ 172707% 151191011 

ঘম৪1৪  ০02015 1101011160, 2170 0011061111150, 910 21191 

015011665 ্য21 1910. 01111791291 511)12069 ) 6116 52100111761165 ০01 

[70171 1090 10261) ৮1019 01001550200 ৮72170115 [02010101560 

7105 0219060. 50966 ০1 0106 17717 10211150. 06 601310 0£1112,11% 

06102055 ) (10511 151019,005 2110. 50109151000 ৮16 0601860 

6০102 6106 091555 ০1 51101) 2 509,02) 2,101 795 11511 1০9০91০৫. 

009609001105 06 2 110615] 901061910 ০0110 6136172,1101156 

07611111105 01 0112 0601015. 1112 068190261017 01 0116 £6111212 

11100. ৮725 ৮15৮৮60. ৮৮101] 1110151190191] 7; 6112 00125101910 2 £, 

1 12156 17129601115 7০9 0211160. 101122,01110010515 61226 12772 

ঘল০910617 51201110. 7১ (91121) ৮১ "এই সভ। অল্পদিনের মধ্যে লোকের 

দৃষ্টিকে এতদূর আকর্ষণ করিয়াছিল যে, উহার অধিবেশনে এক একদিন 
ডেভিড হেয়ার, লর্ড উইলিয়ম বেনটিস্কের প্রাইভেট সেক্রেটারি 0০1. 13611502) 

পরবর্তী সময়ের এডজুটাণ্ট (জেনেরাল্ 0০1. 73685০0, বিশপ কলেজের অপাক্ষ 
101. 11115 প্রভৃতি সন্ত্ান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিতেন, এবং সভাগণের 

বক্তৃতা শুনিয়৷ বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন ।”৮২ আর বক্তৃতা করিতে 

কাহার! ? রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, তারাাদ চক্রব হী, দক্ষিণা রঞ্জন 

মুখোপাধ্যায় কৃষ্জমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের । এইটুকু শুধু মনে ক্ষোভ 

রহিয়৷ যায় যে, এই সব মনীষীরা তখনও হিন্দু ও মুসলমানকে এক জাতি বলিয় 
ভাবিতে শিখেন নাই, এবং সেই ছূর্বলতার স্থযোগ ১৮৫৭র পরে ইংরাজ 'ালো 
করিয়াই লইয়াছিল। 7২৪৮. [421 73611911109 তাহার [২০০০11601101)5 

06 415211061 100টি নামক গ্রন্থের ৩য় অধ্যারে এই বঙ্গীয় তরুণদের 

সম্পর্কে বলিতেছেন 2 47105 90115 110115 ০01 006 4১026061115 10870. 

035 661 20661 আআ], €0)০%/10 101) [71100101517) 1 1000 10] 

0:119005 1৮ কিন্তু ধর্ম যে ইহাদের প্রধান কথা নহে তাহা বুঝিতে কষ্ট 

হয় না যখন দেখি যে ইহাদের মধ্যে এক কৃষ্ষমোহন ব্যতীত আর কেহ খ্রীষ্টান 
হন নাই, বিস্ত প্রত্যেকেই সমাজ-সংস্কারের জন্ প্রাণপণ করিয়াছেন । পাখিনন' 
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নামে এই সংলদের মুখপত্রখানিকে হিন্দুকলেজের কতৃপক্ষ ভয় দেখাইয়া বন্ধ 
করিয়া দেন। কিন্তু তাহাতে সংসদের কাজে কোনো ব্যাঘাত ঘটে নাই। 

উহ? ১৮৪৩ সাল, অর্থাৎ মধুন্থদন যে সালে খ্রীষ্টান হইলেন সেই সাল পর্যস্ত' 
চপিয়াছিল এবং ইতোমধ্যেই অন্ঠান্ত সংসদ ইহার স্থান গ্রহণ করিয়াছিল । 

স্বভাবতই যত দিন যাইতে লাগিল ততই প্রথম ঘুগের ইয়ং বেঙ্গলর্দের অহেতুক 
উচ্ছ্বাম ও সমাজ-সংস্কারের প্রতি যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্থানে আমিতে লাগিল' 

এঁতিহাপিক দৃষ্টিভঙ্গী | অবশ্য 7)617০210র দৃষ্টিভঙ্গী ষে যান্ত্রিক ছিল এ কথা বলা' 

চলেনা। ধিশি অত অল্প বনে 1021)6এর 01161006 ০1 7১৫16 [২6250]. 

এর সারগর্ড সমালোচন! করিয়াছিলেন তাহার পক্ষে 11415110616 বা' 

[79155005, এমন কি 1+০০1০এর যান্ত্রিকতাও সম্ভব নহে । হিন্দু কলেজের 

কতৃপক্ষের অভিযোগ-পত্রের উত্তরে তিণি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে বুঝা 

যায় ভাঙন অপেক্ষা গঠনের উপরেই তাহার নজর ছিল বেশী। তিনি শুধু, 

অন্ধ আচার আর অযৌ[ক্তকত| সহা করিতে পারিতেন না। তিনি তাহার 

ছাত্রিগকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে চিন্ত! করিতে বলিতেন। যাহা, পূর্বাপর 

চলিয়া আমিতেছে, তাহাই সত্য ও সম্মানার্, এবং যাহা নূতন তাহা অসত্য ও" 

অবপ্জেয়, এই চিরবদ্ধমূণ বিশ্বাস দূর করিবার জঙ্ত তিনি প্রাণপণে চেষ্টা 
করিতেন । চির-প্রচলিত সংস্কারের এবং শাস্ত্রান্থশাসনের পরিবর্তে যাহাতে 

তাহার ছাত্রের! যুক্তি ও বিবেক-বলে হিতাহিত নির্ণয় করিতে পারেন, তাহাই 

তাহার উপদেেশের সারমর্ম ছিল। হিন্দু শান্তর বা খাঁস্্ীয় শাস্ত্র, কোন দেশের 

কোন শান্ত্রই তিনি অভ্রাপ্ত বলিয়া মনে করিতেন না। শাস্ত্রানুন[ালন, যেখানে 

ব্যক্তিত্বের অথবা স্বাধীনতার ও সহজ জ্ঞানের বিরোধী, সেখানে তাহার বিরুদ্ধে. 

দণ্ডায়মান হইবার জন্ত তিনি ছাত্রদিগকে উপদেশ দিতেন, এবং সেই 

সঙ্গে তাহার স্বসমাজের ও [হন্দুসমাজের যে সকল আচার ব্যবহার, তাহার 

বিবেচনায় স্বাধীনতা ও সহজ জ্ঞানের বিরোধী ছিল, তিনি তাহা নির্দেশ 

করিতেন |” (জীবন-চরিতঃ) যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃ-৩৫। 

কিন্তু তাহার মুক্তবুদ্ধি তাহার ছাত্রদের মধ্যে ক্ষিছুট? কালাপাহাড়ী ভাব 

স্বভাবতই আনিয়াছিল এবং সে যুগে তাহার প্রয়োজনও ছিল-_রক্ষণশীলতার 

সৌধে আঘাত করিবার জন্ত, ধর্মনভা আর ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত প্রতিষ্ঠান 
ও ব্যক্তিদের প্রভাব খর্ব করিবার জন্ত । 1919%19 নিজেও জানিতেন ষে এই 
ভাঙনের বুদ্ধি একদিন গঠনমুখী হইবেই-- প্রয়োজন শুধু ষত্বের আর প্রতীক্ষার 

৮1450200105 1106 006 06915 01 5০005 90.7০15 

] ৪,0০1) 006 550015 006101108 ০ ০1৫: 101005, 
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1১100 05 5৪৩ 19956111175 ০1 012 50911 (1296 1911105 

৬০০1 11161160021 61116159 2,110. 19০৮৮০15 

1178 56156011 রড 00119 101105 110 9006 51111117161 1301115), 

1]11611 ৮৮1110956০0 চাচি 01211 561611500, 0১100 015 জা11105 

€91 0110101111565,11069) 2110. [16911111110 4১1011] 9100” 

0: ৪2115 1110515005১ 2110. 111117011111)0160. 1.11705 

€01£ 116৮ 70210610610115 51760 (13611 11711121106 ; 

4110 100৮7 5০. ভা 9151110 71/75 017)185190821202. 

(07572 00 01512110115 ০01 0116 1711100. 00911526), 

সত্য যে সর্বক্ষম__-এই বোধ, 192171০র মাধ্যমে এখং যুগ প্রভাবে, শুধু যে 
নবীন বাঙালীর অস্তর জয় করিল তাহাই নহে, যখনই সমাজে মৌলিক 

পরিবর্তনের সময় আসে তখনই পরিবর্তনকামী অগ্রসরমান নবীনেরা এই 
সতোর নামেই আগাইয়! চলেন-_ভাঙিয়া ফেলেন সকল অন্ধ আচার, বিশ্বাস 
আর রক্ষণশীলতা। ফরাপী বিপ্লবে, রুশ বিপ্লবে এবং আমাদের দেশেও এই 
একই ইতিহাস । 

এই সত্যানুসন্ধীন এবং জনগণের মনে সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠ! করিবার জন্য 

যে সংসদ এই আকাডেমিক এসোসিয়েশনের স্থান দখল করিল সে হইল এই 
[1:921081দেরই প্রতিষ্ঠিত 9০০1৮ 2 01 4০001510190 ০ 0611612] 

চ11০স্ম108€-_সাধারণ 'জ্রানোপার্জন সভা । এই সভার আলোচ্য বিষয়বস্থ 

সমূহের যে আংশিক বিবরণী শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় দিয়াছেন৮৩ তাহা হইতেই 
নবীন বাংলার সত্যান্ুসন্ধানের বিস্তার ও বৈচিত্র্যের কিছুট1 অনুমান করা যায়। 

কৃঞ্খমোহন, প্যারিটাদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন প্রভৃতি নিয়লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে 

প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেনঃ (১) 7২০270--0151] 800. 5০9০0191-21010115 

€01109.650 20165. (২) 4:01995120171091 210 96501561৩29] 

515660150০0? 32115015819 (৩) 00170101011 ০9£ [7111011 ০1021 

(৪) 1731166 00611116 ০ 00617156915 ০1? 171110719610211 (৫) 

10550110055 ০6:559 ০? 01216029105 (৬) 56566 ০৫ [7117005- 

(00221 00051 02607110005 (৭) 15501119612 ০0105 ০ 

1:10106121 (৮) 06 71058191925 ০0৫ 10155061011, “এই সভার 

সভ্যদের সম্পূর্কে এই এক অপ্রচলিতপূর্ব বিধি ছিল যে ধিনি বক্তৃতা করিব 
বলির! বক্তৃতা না করিবেন তাহাকে জরিমান। দিতে হইবে । চিত্তের একা গ্রতার 

ইহার চেয়ে বেণী প্রমাণ কি আর প্রয়োজন আছে ?৮৪ ইহারা যেন চাহিলেন 
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রাতারাতি বাংলাদেশকে প্রতীচ্যের সমকক্ষ করিয়৷ তুলিতে-_ ইংরাজের বা 
প্রতীচ্যবাসীর শাদ! ঢামড়াণ শ্বতঃ-শ্রেত্ব ই'হারা স্বাকার ত করিতেনই না, এমন 

কি গণতান্ত্রিক চেতনার আতিশয্যে বিস্বৃত হইতেন বে বাঙালী পর।ধীন। 
আর ইংরাজ বাঙালীর প্রভু। সাধারণ জ্ঞানোপার্জঁদ সভার একদিনের 

ঘটনাই একথা প্রমাণ করিবে ।৮৫ সেদিন দক্ষিণারঞ্ন' প্রবন্ধ পড়িতেছেন ০এ 

07 71561756966 ০1 006 728.56 11101917 00111021155 021011791] 

02০8৮:6) 200. ০1100, 11106] 06 1317591] [১15106100%.” এই 

প্রবন্ধে কোম্পানীর অসাধুতা ও অপদার্থতা সম্বন্ধে অনেক সত্যভাষণ 

থাকায় হিন্দুকলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক, “টোরী, মতাবলম্বী খিখ্যাত ক্যাপ্টেন 
রিচাওসন সাহেব দরাড়াইয়া উঠির। তিরস্কার করির| উঠিলেন, “যার শিল যার 

নোড়া তারই ভাঙি দাতের গোড়া! ইহা আমি চলিতে দিতে পারি না ।” 

সভাপতি অবশ্য তিনি ছিলেন ন।, ছিলেন সুবিখখাত ডিরোজিও-শিষ্য তারা্াদ 

চক্রবর্তী । তিনি তখনই উঠিরা সভাপতির অধিকার প্ররোগ করিলেন এবং বে 

ভাষায় করিলেন তাহ রিচাডসন এক তীহার স্বদেশীয়ের কাছেই আশা করিতে 

পারিতেন, “091960920 ২1011205011, জা?00 0716 125190) 1 1025 10 

92, 0096 1 02111196 9110৮ 5০. 69 19190660. 210 1011561 11] 

(015 00956 91 09100000 ০9৮9105 ০০] 59০16, 2110. 00 1615916 

০ 0 16110. 7391০9০ 111313111) [11710150585 61026 9001 161019,1]5 

215 211%012115 10010 105001011115, 1 210] 1091110, 215০9 0০ 900 

(0৪ 1 091351061 5০900 09110110625 211 11516 0০ 4 9090161 

200 01190 3 5০9০ 09 20965 180080৮ 152৮ 5০0 1295 5810. 2110. 

20919 608 20০9195%5 ৮৮০ 91021] 15016555106 00512190051 0 005 

00118001065 ০: 0106 [71110০9 ০০11556১ 9170 1 1609559% ৮০ 616 

09৬610011)5116 15610,,৮০00 215 9215 ৪ 15100 011 0015 

9009920910১ 2:00. [0958595 109 115170 0০0 211651010196 2. 11191001061 0? 

015 59016 11) 0106 10006121006 01 1115 01911740105,” তখনও অবশ্য 

ইহাদের ইংরাজের সততায় এবং ভ্তায়পরতায় বিশ্বাস একেবারে যায় নাই। 

তাহ! না হইলে রিচার্ডসনের বিরুদ্ধে তাহারা নালিশ করিবার প্রস্তাব করেন 

লরকারের কাছে! 

এই নব্যশিক্ষিতেরাই আবার প্রতিষ্ঠ। করেন লিপি-লিখন সভা ঝ৷ 7015-. 

(91825 45590120301 | ইহারও কর্ম-সুচী পূর্বোলিখিত সভারই মত তবে 
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'আলাঁপ আলোচন! চলিত চিঠিতে । পরস্পরের নিকট হইতে দূরে থাকিলেও 
'আত্মোন্নতি যাহাতে বন্ধ না হয় তাহার জন্যই এই বাবস্থা । 

এই জাতীয় আরও*ষ সকল সারস্বত সভা ছিল সেগুলির কিছু কিছুর নাম 

আমর সংগ্রহ করিয়াছি ঃ বঙ্গহিত সভা, £11910-1117190 [7111011 /9509০018- 

(101, জ্ঞানসন্দীপন সভা, 1961১801115 010), বর্গরঞ্রিনী সভা, সর্বতত্বদীপিকা 
সভা জ্ঞানচন্ত্রোদয় সভা, তিমিরনাশক সভা, [10011210105 [115611160, তত্ব 

বোধিনী সভা, বিগ্তোৎসাহিনী সভা ইতাদি।৮৬ ইহাদের প্রতোকেরই উদ্গেশ্ঠ 

কোন না কোন প্রকারে জ্ঞানানুণীলন ও চারিত্রিক উন্নতি । অবশ্ত এই 

সব সভা-সমিতি স্থাপনের বিষয়েও ইংরাজই বাঙালীর শিক্ষাপ্তরু । তাহারাই 
প্রথম কলিকাতায় নানা সভা-সমিতি স্থাপন করেন। আমাদের এসিয়াটিক 

সোসাইটি স্থাপন করেন ১৭৮৪ সালে স্তর উইলিয়ম জোন্ন এবং তখন ইহার 

সকল সভ্যই ছিলেন ইংরাজ । ১৮২৯ সালে সর্ধপ্রথম এদেশীয় সভ্য গ্রহণ 

করা হয় এবং তাহাও জোন্ন সাহেবের প্রস্তাব অনুসারেই । সর্বক্ষেত্রেই দেখি 

বাঙালী সচেতন হইয়াছে ইংরাজের ধাক্কায় কিংবা ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া 

কিন্তু আবার সেই ইংরাজেরই ধাক্কায় পিছু হঠিয়! সে ব্যর্থ বিলাপ করিয়াছে 
প্রাণধারণের গ্লানি সহা করিতে ন! পারিয়া। এই সকল সারস্বত সংস্থা যেমন 

বাঙালীর ক্রমবিস্তারশীল চেতনার নিদর্শন তেমনি আবার ভবিষ্যৎ মোহভঙ্গের ও 

হুচন] | 

এই সকল সভা বা সংসদে রাজনীতির আলোচনা যে হইত না তাহা নহে । 
সাধারণ জ্র/নোপার্জন সভার যে হইত তাহা! আমরা দেখিয়াছি । কিন্তু ১৮৮৫ 

সালের পরবর্তী কালে রাজনীতি বলিতে আমরা যাহ! বুঝিয়া আসিতেছি-_ 

অর্থাৎ শীসকশ্রেণীর শাসন-সংক্রান্ত নীতি এবং তাহার আভাস্তরীণ ও বৈদেশিক 

প্রয়োগ-_ঠিক এই সীমাবদ্ধ অর্থে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বা তাহার আলোচনা 
সেকালে হওয়া সম্ভব ছিল না। বাঙালী তখন চাহিতেছে শাসনব্যবস্থার 

সংস্কার এবং স্ায়নীতির ভিন্তিতে বাঙালীর প্রতিভার উপযুক্ত স্বীকরণ। তাই 
সেকালের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 312651) 11101211 4598901961011 

এবং নানা রকম 5০০19] ৪৮1] দূর করার হ্ৃন্য নানা সন্ভাসমিতি-_-বেমন 

কিশোরী টাদ মিত্রের উদ্যেগে সমাজোননতি-বিধায়িনী সুহৎ-সভা | 

. এখানে একথা আবার স্মরণীয় যে, ষে নবজাগরণের প্রকৃতি আমরা বিশ্লেষণ 

করিতেছি তাহার আধার কেবল শিক্ষিত বাঙালী মগ্যবিত্ত। বাংলার 

আপামর সাধারণ তখনও জাগে নাই এবং তাহাদের জাগাইবার জঙ্য কিছু 

করাও হয় নাই। তবে ?1656695 বা অধঃপ্রবেশ উপর হইতে চাপ পড়িলে 
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'ঘটেই। সেই হিনাবে হয়ত কোনো চাঁষার ছেলে গ্রামের স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী 
পর্যন্ত পড়িয়! ছাঁডিয়! দিল-_কেহ ব] পঞ্চম, এবং কালক্রমে আবার নিরক্ষরতার 

ডুবিল। প্রধানত নিজের জীবিকা এবং গৌণত নব জীবনাদর্শ গ্রহণ করার 
ফলে নৃতন জীবন গঠনে উদ্মোগী মধ্যবিত্তই শুধু ঘুম ভ।ঙিয়! উঠিল বলা চলে। 

সে ঘুম ভাঙার ফলে সে যে পরিপূর্ণ আলোকে উত্তীর্ণ হইল তাহা নহে। সে 

প্রভাতের আলোয পরাধ্বীনতা ও অসামোর কালিমার অবলেপ ছিলই--১৮৫৭র 

পরে সেই কালিমা গাঢতর হইতে আরস্ত করিল। কিন্তু বাঙালী মধ্যবিভ্ত চেষ্টার 

ক্রটি করে নাঈ । আজ যে বাঙালী বাবসায়ক্ষেত্রে বাংলাদেশেই একেবারে 

অন্তেবাসী সেই বাঙালী সেকালে লক্ষ্মী সরস্বতী ত্নেরই সার্গক সাধন1 করিয়া 

ছিল। কিন্তু ১৮৫৭ সালের আগেই লক্ষ্মী তাহাকে সেই যে ছাড়িতে আরম্ত 

করিলেন এখনও মুখ তুলিয়া! তাকাইলেন না। দ্বারকানাথের ব্যবসা তংপুত্র 

দেবেন্দ্রনাথ আর চালাইতে পারিলেন না। মতিলাল শ্রীল, রামগোপাল ঘোষ, 

প্যারি্টাদ মিত্র, তারাটা'দ চক্রবর্তী সকলেই ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন £ 

মতিশীলকে ত তখন 1176 ০£ 01 917915 11511650 বলা হইত । উহার! 

ছাড়াও আরও বহু নাম পাইতেছি-যথা £ মথুরামোহন সেন, লক্ষমীকান্ত বডাল, 
শ্বরূপটাঁদ শীল, সনাতন লীণ ইঃ | বাঙালীদের এমন বহু কোম্পানীর নাম পাইতেছি 

যেগুলি ১৮৫৮ সালেও ফলাও বাবসা করিতেছিল 2 (১) রাম গোপাল ঘোষ এগ 

কোং ; (২) আশুতোষ দে এণ্ড কোং; (৩) দত্ত লিনজি এণ্ড কোং ; (৪) মতিলা'ল 

মল্লিক এণ্ড কোং; (৫) রাধানাথ দত্ত এড কোং; ইত্যাদি । ইহারা অবশ্য 

রাজানুগ্রহ পাইয়াই ধনী হইয়াছিলেন। তবু হইয়াছিলেন ত। কিন্তু 

তারপরেই ব্রিটিশ যে নীতি গ্রহণ করিল তাহাতে দেশীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের 

টিকিয়া থাকা খুব শক্ত হইয়া দাডাইল। ১৮৮৫ সালে রাষ্্রী় আন্দোলন ষখন 

শুরু হইল এবং ১৯০৫ সালে যখন দান! বাধিল তখন হইতেই আবার যন্ত্র-শিল্প 

ও ব্যবসায়ীমহল গড়িয়া উঠিতে লাগিল । কিন্তু সেই গড়িয়! উঠিবার সমর 

বাঙালী আর ইংরাজের বশম্বদ হইয়া থাকিতে চাইল না-_ভগ্রমোহ বাঙালী 

তখন সোজ! রাজনীতি করিতে ও স্বদেশী কারখানা আর স্বদেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 

গড়িতে শুক করিল-_ফন্ত্রুগে কুটার শিল্প গডিতে চাহিল। তখন মাড়োয়ার 

হইতে নৃতন যাহারা আপিল তাহার] সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়! নুতন যুগের ধর্ম 
অর্থাৎ টাকা অর্জন করিতেই অ।সিয়াছিল। ইংরাজের বশমদ হইয়া, আবার 

জাতীর আন্দোলনের জোরে তাহাদের নিকট হইতে সুবিধাও আদায় করিয়া, 

ইহারা বাংলার ঘাড়ে জীকিয়া বসিল। আর ক্ষুব্ধ, ক্ষুধার্ত বাঙালী নিজের 

আঙুল কামড়াইতে লাগিল। উনিশ শতকে যে মোহে সে তুলিয়াছিল সেই 
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মোহ উনিশ শতকেই ভাঙিতে গুরু করিয়া শেষে তাহাকে আনিয়া দাড় 

করাইল সরাসরি রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নের সামনে । 

(খ) 

যুগমানসের বাকী যেটুকু পরিচয় তাহা বৃত রহিয়াছে সে যুগের গ্রন্থ ও 

নন্দনলোকে | কি কি গ্রন্থ অনুদিত হইল, কোন কোন গ্রন্থই বা লিখিত 
হইল, কোনখানি কতখানি আলোড়ন স্ষ্টি করিল, কোন নাটক বা যাত্র! 

অভিনীত হইল বা প্রথম কোন কোন নাটক মঞ্চে সফল হইল, মঞ্চই বা কি 

প্রকারের ছিল-_ইত্যাদি তথ্য হইতে সে যুগের রুচির প্রকৃতি ও কৃষ্টির স্তরের 

সন্ধান আরও প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যাইবে। কিন্তু রুগির প্রকৃতি ও কৃষ্টির 

স্তর অপেক্ষা যুগের আরও মূল্যবান যে পরিচয় পাওয়া যাইবে সেটি হইল 
তাহার কৃষ্টিলোকের সমস্তা--অর্থাৎ কোন জীবনবেদ বা জীবনদর্শনকে সে 

যুগের অষ্টার। রূপায়িত করিবার চেষ্টা কিতেছিলেন এবং করিতে গির! কি 

প্রকার বাধার সম্মুখীন হইতেছিলেন। এই জীবনবেদ যেকি তাহা 'আমর! 

আগেই বর্ণনা করিয়াছি । অন্তদ্বন্দ্রনুখর তৎকালীন যুগচেতনার প্রকাশ সভা- 

সমিতি ও পত্র-পত্রিকায় আগেই শুরু হইয়াছিল__রাঁমমোহনের সাংবাদিকতায় 

ও ত্াহারই আত্মীয় সভার ; ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপন করিয়া ইংরাজী 

শিক্ষা! দেওয়ার আবার সেই শিক্ষার সর্বপ্রধান সমর্থক বে রামমোহন তাহাকে 

বাদ দিয়! গোড়া রক্ষণশীল *রামকমল সেন ও রাধাকান্ত দেবকে সেই শিক্ষার 

তত্বাবধায়ক নির্বাচনে ; আবার যে রাধাকান্ত দেব বিধবা-বিবাহ ও সতীদাহ 

প্রথ! নিবারণের প্রয়াসে ধর্মমভার পত্তন করিলেন তীাহাকেই দেখ! যায় প্রথম 

দিকে শিক্ষা-বিস্তারকল্পে প্রচুর স্বার্থত্যাগ করিতে ; তিনিই আবার হইয়া 

বসেন ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ হইতে তাড়াইবার প্রধান উদ্ঘোক্তা ৷ 
এগুলি পরম্পরবিরোধী তথ্য। এই তথাগুলি ছুটি মৃলীভূত ছন্দ হইতে 

উদ্ভৃত। (১) একটি হুইল পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার ধারক কিছু কিছু 
ভাসাভাসা সংস্কারে ইচ্ছুক রক্ষণশীলদের সঙ্গে সমাজ ও 
জীবনদশ নের মৌলিক পরিবত্নে আগ্রহীদের দ্বন্ব। আর একটি 
হইল£ (২) মৌলিক পরিবতনকামীদের অর্থাৎ বিপ্লবীদের 
ক্কমানসে আদশ' ব। অভীন্সার সঙ্গে বাস্তবের দ্বদ্ঘ এবং তজ্জনিত- 

মোহভঙ্গ । এই সনাতনী আর নবতনী-_ইহার কোনে। দলেই রামমোহনকে 

ফেল! যায় না। তিনি বিপ্লবী নহেন, বিচার করিয়া ও বুঝাইয়া শুঝাইয়া 

সংস্কারের প্রয়াসী--ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশে ইচ্ছুক, সব সময়েই আপোষে 
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কাজ করিতে অভিলাষী) তবে বাদান্বাদে পিছপা নহেন, বিশ্বাসেও 

তিনি দৃঢ় অটপ। কিন্তু তাহার পরেই নবতনীদের ষে প্রথম দল 
আসিল (কৃষ্খমোহন, রসিকরুষ্জ ইঃ) তাহারা প্রথম উচ্ছ্বাসে, বাস্তব 

পরিবেশকে, পরাধীনতার পরিবেশকে, ইংরাজের শোষণের সত্যকে? 

উপেক্ষ। করিয়া, প্রতীচ্যের ব্যক্তিস্বধীনতার জয়গানে এবং নব গণতন্ত্রের 

আদর্শে পরিপূর্ণ আস্থাবান হইল ; এবং শাসকশ্রেণীর ছি'টেফোটা সংস্কার এবং 

বিশেষ করিয়া, সারা ভারতের মানুষ কোনোদিনই যাহ] পায় নাই সেই বহু- 

আকাজ্িত শন্তি নিঙেরই স্বার্থে, ইংরাজ দেশময় প্রতিষ্ঠঠ করার, ইংরাজের ও 

প্রতীচ্যবানীর স্ব'ভবিক মহব্বে তাহারা বিশ্বাম করিয়া বসিল। কিন্তু সঙ্গে 

সঙ্গেই অদিতে থাকিল মোহভঙ্গ_:উচ্চাকাক্ষার পড়িতে লাগিল ছাই-_ 
কেরাণীগিরি আর ডেপুটিগিরির উপর কিছু আর কপালে জুটিল না-মনের 
কুঙ্গম মনেই শুকাইল-_থাকিল শুধু বিলাপ-_র।বণের বিলাপ আর মেঘনাদেন 

পৌরুষের অপমৃত্যু । সেকালের টম পাইন, বার্ক* কুশো এবং মিল-পড়। 

আদর্শ-সর্বন্ব শিক্ষিত বাঙালার যোগ্যত। ও কৃতির পার্থক্য এক পত্র-প্রেরক 

১৮৩৫ সালে সমাচ।রদর্পণে চোখে আঙ,ল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন,“.... 
যুবারদের উপদেশ থাকিলে পরিবারের ও রাজ্োর মধ্যে যেমন উপশান্তি ও 

স্থখের সম্ভাবনা করা যায় এই প্রবুক্ত এতদ্দেশে ইংলগ্াধিপতির প্রজারদের 

সুখজন্য নানা চতুষ্পাঠাদি স্থাপন করিয়া তাহারদের বিগ্ভাদান করিতেছেন ভুরি 

ভুরি সিবিল সম্পকীয় মহাশয়েরা নিয়ত অনুগ্রহপূর্বক এ সকল বিদ্যালয়ের 

সাহায্য করিতে মনোযোগ করিতেছেন এবং নিয়মানিয়স এমন স্মজন 

করিতেছেন যাহাতে করিয়! ত্বরায় প্রচুর বিদ্যা হয় এবং কল্পনা করিতেছেন 

কি প্রকারে তাহারদের শীন্ব অভীষ্টলাভ হয় এই অনুভব করিয়া বিদ্যালয়ে 
ভিন্ন ভিন্ন পাঠস্থান করিয়াছেন এবং সময়ে সময়ে ছাত্রেরদের গুণানুযায়ি পাঠের 

বুদ্ধি ও হাস করিতেছেন এবং পরীক্ষা! লইয়া বৎসরে বৎসরে পুরস্কার করিতেছেন 

ইহাতে করিয়া বুবারদের মনে এমন ঈর্ষ। জন্মিয়াছে যে তাহার! পরম্পর বড় 

হইবার চেষ্টা সর্বদ! করিতেছেন। এবং বাধিক পুরস্কারগ্রস্থ পাইবার জন্য 
অন্তঃকরণের সহিত উদ্কোগ করিতেছেন । কেননা তাহার; তাহ] মর্যাদ।- 

স্বরূপ জ্ঞান করেন। এই সকল মহাশয়েরদের মানস প্রায় পূর্ণ হইয়াছে কেন 

না এ সকল ছাত্রেরা অতুল অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহারা শিল্পবিগ্তাতেও নিপুণ 

এবং গগ্ধ ও কবিত! এমত লেখেন বোধ হয় যে তাহারদের স্বদেশীয় ভাষাতে 

তাহারদের হস্ত হইতে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ পাইতেছে তাহ! দৃষ্টি করিলে' 

বোধ হইতে পারিবেক তত্রাপি গবর্ণমেন্ট হইতে কুপণীয় মনোনীত হুইয়! 
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তাহারদের গুণাগুণের পুরস্কার হয় না” ..... এতন্নিমিত্ত আমি মহাশয়ের 
নির্মল দর্পণ দ্বারা শ্রীল শ্রীযুত গবর্পর জেনারল বাহাদুরের কর্ণগোচর করিতে 
প্রার্থনা করি যে এ সকল ছাত্রের বহুকালাবধি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া 
ইঙ্গরেজী বাঙ্গলা এবং পারস্ত ভাষাতে নিপুণ হইয়াও ন্তায় পারিতোষিক 
না পাইয়। সামান্ত কেরাণীর সমপদী হুইলেন। জুদিসিয়াল ও রেবনিউ- 
সম্পকীয় যে সকল উচ্চ পদ প্রকাশ পাইয়াছে তত্রাপি এ সকল ছাত্রের 
অর্থ ও বন্ধু বিরহ জন্য এ সকল পদশ্ন্য হইয়াছেন যগ্পি শ্রীল শ্রীযুত গবর্ণর 
জেনারল বাহাদুর কলেজের ছাত্রেরদের পক্ষে সহকারিত| করিয়া এ পদাভিষিক্ত 
করেন যেহেতু তাহার সহকারিত| ব্যতিরেকে এই পদ পাওনের তাহারদের 
কোন সম্তাবন৷ নাই তবেই তাহারদের পরিশ্রম ও গুণের যথার্থ পুরস্কার 
হয় ।৮৭ 

ইহা ১৮৩৫ অর্থাৎ ১৮৩৩ সালে৮৭ লর্ড বেট্িঙ্কের এদেশীয়দের যোগ্যত। 
অনুসারে সমস্ত সরকারী পদে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিবার অব্যহিত পরের 
ঘটনা । এই প্রতিশ্রুতি দিবার আগের অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়া শিবনাথ 
শান্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন, “১৮৩৩ সাল পর্বস্ত এদেশীধদিগের সেরেস্তাদাঁরের 
উপরের পদে উঠিবার অধিকার থাকিত না। এই কালকে এদেশীয়দিগের 
প্রকৃত পতনের কাল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কারণ এই সময় 
হইতেই এদেশীয়গণ সর্ববিধ সম্মানের পদ হইতে অধঃকুত হুইয়! উন্নতির সম্ভাবনা 
ও তঙজ্জনিত উচ্চাকাক্ষা হইতে বিদুরিত হইয়া, ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও ক্ষুদ্রাশয়তার 
মধ্যে নিমগ্ন হইলেন। এই লক্ষ্য, চিন্তা ও আকাজ্জার ক্ষুদ্রতাকে পরাধীনতার 
সর্বশ্রেঠ শোচনীয় ফল বলিয়া! বর্ণনা কর! যাইতে পারে”৮৭ক। ১৮৩৩এর 

প্রতিশ্ততির স্থফল যদ্দিও শাস্ত্রী মহাশয় বর্ণনা করিয়াছেন তবু ২ বৎসর পরেই 

সমাচার দর্পণে পূর্বোক্ত চিঠি বেশটিস্কের প্রতিশ্রুতির ব্যর্থতারই সুচক। কিছু পরে 
এই ব্যর্থতা ও মিথ্যাচার আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ক্যালকাট! ট্রেনিং স্কুলের 

পরিদর্শন উপলক্ষ্যে ডাঃ মোয়াট বাঙালী চরিত্রের অধঃপতন সম্পর্কে যে মন্তব্য 

করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে ১৮৬০ সালের ২১ শে জান্রারীর হিন্দু পেটিয়টের 
সম্পাদকীয় উক্তি সেফালের শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের মূল সমস্তাটিকে ধরিয়া 
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এই অন্তন্দর্দই যুগের প্রধানতম সত্য । ধাহ!রা কেবল কিছু কিছু সংস্কারেই 

তুষ্ট, ধাহারা পরাধীনতাকে এখনও বহুকাল সহ করিতে হইবে বলিয়! মাশিঘা 
লইয়া আস্মোন্নতির উপদেশ দ্িতেছিলেন আর মনে মনে গুমরাইরা ঢবল 

মুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতেই যেন সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন আর নীল-বিদ্রোহকে 

পরিপুর্ণ অনুমোদন করিতেছিলেন আবার বাঙালী সিপাহীবিদ্রোহে যোগ 

দেয় নাই বলিয়া তাহার নিষ্কৃতি চাহিতেছিলেন ; বড় চাকুরী পাওয়া যাঁয় ন! 

বলিয়।, ইংরাজের সঙ্গে সম-মর্যাদা লাভ করা যায় না বলিয়া, কেরাণীগিপি 

করিয়। মরিতেছি বলিয়া আবার ধাহার! ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন-_তীহারা 
আপোষ করিয়! চলিতেছিলেন। কিন্তু বাস্তবজীবনে আপোষ করিলে কি 

হইবে মনের নিগুড় তলদেশে ,যে ক্ষোভ ঘনাইয়া উঠিতেছিল, যাহ! প্রকাশের 
সহজ পথ পাইতেছিল না, জীবনে বে পরাজয়ের শুধু অর্থ নৈতিক দ্দিকট! 

সংবাদপত্রের স্তস্তে কখনও কখনও পরিস্ফুট হইতেছিল সেই মূলীভূত যে 

চেতনা- পৌরুষের অহেতুক পরাজয়ের চেতনাই সেকালের সংবেদনণাপ, 
স্পর্শকাতর মনের মুখ্য সত্য । মধুস্দন সেই মৃলীভূত যুগচেতনাকেই কাব্যব্ূপ 
দিয়াছেন রামায়ণ-কাহিনীর ধুগ-যুগান্তের এঁতিহাকে ইচ্ছ! করিয়া অস্বীকার 

করিয়া। এই প্রসঙ্গে এ কথাও ম্মরণীয় যে মধুহুদন তাহার জীবদশায় 

ধাহাকে লোকোত্তর পুরুষ মনে করিয়! হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা উজাড় 

করিয়! দিয়াছেন সেই বিগ্ভাসাগরের চরিত্রের মূল সত্য হইল পৌরুষ। 

সেই পৌরুষের কি পরিপূর্ণ স্ফুর্তি ঘটিয়াছিল? যে পৌরুষ বলিয়াছিল 
“এই ভারতবর্ষে এমন রাজ! নাই যাহার নাকে এই চটিজুতা শুদ্ধ পায়ে 
টক্ করিয়া লাথি না মারিতে পারি,” সেই পৌরুষই কি পরাজিত হইয়া 

শেষ জীবনে স্বীকার করিতে বাধ্য হয় নাই যে, যে উপকার লইয়াছে, নিন্দা 

সর্বাপেক্ষা বেণী সেই করে এবং সেই পৌরুষ কি পরাজিত হইয়া কলিকাতা 
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পরিতগ করিয়া সাওত।পদের সরল অমার্জিত জীবনের মধ্যে পলায়ন 

করে নাই? বিগ্ভাসাগরই সে বুগের পরিপূর্ণ প্রতিনিধি-স্থানীয় পুরুষ ধাহার 

মধ্যে সেই যুগ নিজের অস্তত্ন্কে পরিপূর্ণ প্রকট করিয়াছিল। মধুমুদনের 

মেঘনাদ-বধ কাব্যের মূল তত্ব যেন বিষ্ভাসাগরের জীবনেই পুনরাবৃত্ত 
এবং পুর্ণ বিকশিত হইল। তাই বিগ্তাপাগরের উপরে লেখা মধুসথদনের 

চতুর্দশপদী কবিঠাটি তাহার একটি অন্ততম শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং বর্তমান 

লেখকের মতে মধুস্ুদনের শ্রেষ্ট চতুর্দশপদী কবিতা। 

সে ঘুগের এই যে দ্বিমুখী দ্বন্দের” লীলাস্থলী হইলেন বিষ্ভাসাগর আর 

ঝাহার পূর্ণভম সাহিত্যিক প্রকাশ ঘটিল মধুক্ছদনের মেঘনাদবধ কাব্যে, সেই 

দ্বন্দের আংশিক ও অগভীর ( কখনও বা গভীর ) প্রকাশ যেমন ঘটিয়াছে 

হতকালীন পত্র-পত্রিকা সভা-সমিতি ৬ সংসদে তেমনি ঘটিয়াছে গ্রন্থ ও নন্দন 

লোকে__গল্পে, উপন্ঠাসে, নাটকে, এমন কি গানে । সেই গ্রন্থলোকের 

পরিচয় এখন লওয়া প্রয়োজন £ 

প্রথমে অনুবাদ সাহিত্য । দেখা যার যে ইংলগ্ডে রেনের্সার ফসল ফলিবার 

'আগে মাটি উর্বর হইয়াছিল অনুবাদের পলিমাটিতে ; তেমনি উনিশ শতকে 

বাংলার মনোক্ুমিতে প্রথম রং ধরাইল ইউরোপীয় এবং সংস্কত ও ফারসী 

গ্রন্থের অনুবাদ | সংস্কৃত হইতে অনুবাদের কথা বলিতে গেলে ইহা মনে 

করিরা রাখিতে হইবে যে ধর্মগ্রন্থাদি সংস্কৃত হইতে বাংলায় অনেক পূর্ব হইতেই 

অনুদিত এবং অন্ুস্থত (9099£50 ) হইয়া আসিতেছিল--রামায়ণ, মহাভারত 

৪ নানা গ্রকারের ধর্মীয় স্তব ইঃ। মধ্যযুগের সাহিত্যের ধর্ম-সর্ব" ই ইহার ব্যাখ্যা! 

এবং আলোচা যুগেও রাধাকান্ত দেব, রাজ! কালীকৃষ্ণ দেব ইত্যাদির আনুকূল্য 

ও নেতৃত্বে সেই সকল অন্ুবাদ-কার্ষের গতি বরং কিছু বাড়িয়াই গেল) কেন 

ন! রামমোহন রায়ের দলকে ত ঠেকাইতে হইবে । অতএব মন্থুর একাধিক 

অনুবাদ করা হইল-_ প্রথমখানি প্রকাশের তারিখ ১৮৩৩--সতীদাহ নিবারণের 

আইন হইবার পরেই। মনুর ইংরাজীতে অনুবাদ ইহার আগেই ১৮৩১ সালে 

স্তার উইপিয়ম জোন্সের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছিল। সেই সঙ্গে অবশ্ত বাংলা 

অনুবাদও ছিল। ইহার পরে মন্গর অনুবাদের মরশুম পড়িয়া গেল। গীতার 

সর্ব-ধর্ম-সম্বয়ের বাণী ই'হাদের অন্ুপ্রাণনা জোগাইয়াছিল না হিন্দত্বের গোৌড়ামি 

তাহা বুঝিতে অবগ্ত কষ্ট হয় না। বথুনন্দনের স্মৃতি ১৮৩৪এ বাংল! টাইপে 

(এ পর্ন্ত দেবনাগরীতেই ছিল) প্রথম ছাপা হয়। ইহ! ছাড়! অনেক সংকলন 

হইয়াছিল সংস্কৃত নীতিকথা-মালার। খগ্বেদের অনুবাদ করেন আনন্দ 

বেদান্তবাগীশ ॥ এই সকপ অনুবাদে সেই যুগের বৈশিষ্ট্যের কোনো প্রকাশ নাই 
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তবে ম্বজাতির এঁতিহা সম্পর্কে সচেতন হওয়াও এক হিসাবে প্রগতিত্ীপতা৷ । 

বৈশিষ্ট্য দেখা দিল ধর্মসংশ্রবহীন সংস্কত সাহিত্যের অনুবাদে -অর্থাৎ যুগের" 

ক্রমবর্ধমান এঁহিকতায় (5901211 ) ও মানবিকতায় (15109111511) ) 

ভত্তুহরিশতকের অনুবাদ হয় ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আর মহনাটকের ইংরাজীতে 
অনুবাদ হয় ১৮৪০এ। তাহার পর ১৮৪০এ প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, ১৮৪৮এ 

( প্রকাশিত হইয়াছিল কি না বলা যায়না) গছ্যে পছ্যে অভিজ্ঞানশকুস্তল 

নাটক, ১৮৪৯এ ( নীলমণি বসাকের, রামনারায়ণের নহে ) রত্বাবলী ছাপা হয়; 

১৮৫৬তে বেণীসংহার ন।টক, ১৮৫৮তে রত্বাবলী ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 

মেবদূত, ১৮৬০এ শকুন্তলা এবং ১৮৬৭তে মালতীমাধব নাটক আকারে 
ভাষাস্তর করেন স্থুবিখযাত রামনারায়ণ তর্করত্ব। (এগুপণিকে অনুবাদ না 

বলিয়! অনুম্থতিই বল! উচিত। ) এই জাতীয় ভাষাস্তরণ আরও হয় শকুন্তলা 
(১৮৫৫), বিক্রমোর্বশীয় (১৮৫৭) মালতীমাধব (১৮৫৯), মালবিকাগ্িমিত্র 

(১৮৫৯) ও চণ্ডকৌপিক (১৮৬৯) নাটকের । স্পষ্টতই দেখ! যাইতেছে যে 
একই গ্রন্থ একাধিকবার অনুদিত হইতেছে এবং প্রায় সমস্ত গ্রন্থগুলিরই মূল 

উপজীব্য প্রেম। নাটক ছাড়া কাদম্ববী এবং হিতোপদেশের অন্রবাদও 

বাদ যায় নাই। মৃতুগ্য় বিগ্ভাল্কারের রাজাবলি নামক নামমাত্র ইঠিহাস 
গ্রন্থও সম্ভবত সংস্কৃতির অনুবাদ ৮৮ক । ফার্সী হইতে অনেক “কিস্সা' ইংরাজী 

হইয়া বাংলায় এই সময় আপিতে লাগিল) ইনার্দের মধ্যে বিখাত আরব্য 

রজনীর গল্প । লয়ল! মজনু, ইউসুফ জোলেখা ইত্যাদির আকর্ষণের মুল কাবণও 
নরনারীর প্রেম ও এহিকতাবাদ। আরব্যরজনীর অনেক গল্পের জনপ্রিরতার 

মূল কারণও ইহাই। আর যেগুলি রূপকথা জাতীয় সেগুলির আকর্ষণ ত 

চিরস্তন। প্রসঙ্গান্তরে যাইবার আগে একটি কথা এখানে ম্মরণীয়। সেটি হইল 

দেবদেবীর উপাখ্যান হইতে এই যে মানবীয় বিষয়বস্তূতে অবতরণ এবং কৃষ্ণ- 

রাধার আড়ালে মানুষী প্রেমের আকৃতি না জানাইর়া সোজান্ুজি নারী-পুকষের 

পারম্পরিক আকর্ষণের মহিম! ও সৌন্দর্য কীর্তন করা-এই বিবর্তনে ইসলামী 

“কিদ্সার' দাম সুপ্রচুর--আলাওলের বুগ হইতে । নরনারাঁর ভালোবাসা- 

বাসির কথ! জনসাধারণের কাছে পৌছায় সেই সপ্তদশ শতান্দী হইতেই, এই 

£কিসসার” অনুবাদের মাধমে । জনসাধারণ শকুস্তলার কাহিনী গুনিয়াছে 

অনেক পরে । তাহার অনেক আগে শুনিরাছে লয়ল। মজনুর আখ্যান । 

মানুষী প্রেমের এই সঠেতন আদর নূতন যুগের বৈশিষ্ট্য, কেন না এই প্রেম যে, 
ব্যক্তির মূল্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার মুল্য স্বীকার করে তাহা, মধ্যযুগে অল্ঞাত। 

প্রেমে ০০55205 ব! একনিষ্ঠতার আদর্শ আসিয়াছে শুধু বর্তমান কালেই-_ 
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ব্যক্তির মূলা স্বীকরণের সঙ্গে স্গে_যখন হইতে নারী আর পুরুষের ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি বলিয়। গৃহীত হয় না। এই একনিষ্তা পারস্পরিক । শুধুমাত্র নারীর 
উপর সতীত্বের সমস্ত ভার পুরুষ ত বহুকাল হইতেই" অর্পণ করিয়া বসিয়া 
আছে। নারীর ব্যক্কিমূল্য যখন হইতে সে স্বীকার করিতে আরম্ভ করিল 
তখন হইতেই একনিষ্ঠ প্রেম বাস্তব হইয়া উঠিল । আমাদের দেশে কুলীন 
সম্প্রদায়ের এবং ওদেশে 01:15211র ছন্মবেশের আড়ালে নারী শুধু উপভোগেরই 

সামগ্রী ছিল। আমাদের দেশে হিন্দু আইন অনুসারে এই সেদিনও ত পুরুষ 
একসঙ্গে একাধিক বিবাহ করিতে পারিয়াছে আর মুসলমান এখনও যগেষ্ট 

তালাক দিতেছে । এই পরিবেশে একনিষ্ঠ প্রেমের কথা বল! শুধু হাস্তকর 

নহে, অর্থহীন । এই আদর্শ আমাদের দেশে শিক্ষিতের জীবনে সত্য হইতে 

আরম্ভ করিল উনবিংশ শতকের শেষার্ধের শেষের দিকে--তাহার আগে নহে। 

শতাব্দীর প্রারস্ে মধুস্ুদনের পিতাই যে একসঙ্গে চারিটি বিবাহ করিয়াছিলেন 
তাহা নাহ, বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আইন বিগ্ভাসাগর মহাশয় পাশ করাইতে 

পারেন নাই । 

ইংরাজী গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রথম আগন্তক হইল দেশীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী 

আইনের বঙ্গানুবাদ ; প্রকাশিত হয় ১৭৮৫ খ্ীষ্টান্দে। ইহার পরে স্থুপ্রসিদ্ধ 

কর্ণওয়ালিস কোড'-এর অনুবাদ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে । এই সব অনুবাদে বাংলা 

গদ্য আড়ষ্ট, দুরূহ । কিন্তু ফাসা ভিন্ন বাংলায় যে আইন-কানুন লেখা যায় 

ও কাজ চালানো যায় এই সকল অনুবাদ শুধু এই কথাটি প্রমাণ করিয়াই 
বাংল! গগ্ভের প্রতিষ্ঠায় ও তাহার বহুল প্রচারে সাহায্য ক।৫শ এবং গগ্ভের 

আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার অর্থই হইল জনসাধারণের কৃষ্টির ও জীবনযাত্রার 

মানোন্নয়নের ভিত্তি রচনা করা । 

আসলে বাইবেলের অনুবাদ হইতেই বাংলা গগ্ভের মার্জনা শুরু হইল। 
বাইবেলের প্রথম অনুবাদ শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইল ১৮০১ খ্রীষ্টাবে। 
ইহারও আগে ১৮০০ সালে মুল গ্রীক হইতে (95061 ০ 9৮ 115600 

অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা হয়। খ্রীষ্টানদের এই ধর্মগ্রন্থের অনুবাদে ভাষার 

প্রন আমাদের প্রধান নহে । আমাদের কাছে বাইবেলের অনুবাদ, সনাতনীদের 

বিরুদ্ধে নবজাগ্রত বাঙালীর সংগ্রামের একটি অংশ বলিয়াই প্রতিভাত হইতেছে । 

্রষ্টান পাদরীদের উদ্দেশ্য যাহাই হউক নাকেন আমাদের কাছে তৎকালীয় 

্বীষ্টধর্ম-প্রচার রক্ষণশীলদের কৃপ-মওুঁকতা ও সর্বজ্রতার মিথ্য। প্রাকার ভাঙিবার 

একটি হাতিয়ার বলিয়্াই মনে হয়। খ্রীষ্টান ধর্ম ভালো কি মন্দ, হিন্দুধর্মের 

অপেক্ষা সত্তর কি না- এগুলি অবাস্তর প্রশ্ন। প্রশ্ন হইতেছে এই ষে 
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ধর্ম প্রচার করিতে আসিয়া এই প্রচারকের! এবং তাহাদের বাইবেল তৎকালীন 
বহিরজ-প্রধান ৮৯ ও অন্ধআচার-সর্বস্ব তথাকথিত হিন্দুত্বের বদ্ধ দ্বারে কতখানি 
ফাটল ধরাইতে পারিল এবং সেই অনুপাতে যুগমানসকে কতখানি প্রশস্ত 
করিতে পারিল। 

ইহার পরেই আসে ঈশপ ও অন্থান্ত প্রাচীন নীতিমূলক গল্পের বাংলা 
অনুবাদ ১৮০৩ থাঁ্টাব্বে। বইখানির নাম ইংরাজী--[115 0176115] 
721১0119, কেবল এই গ্রন্থখানিই নহে, আরও অনেক গ্রন্থেই বিদেশ্রীনীতি- 
মূলক গল্প সঙ্কলন করা হইয়াছে । এগুলিকে শিশুশিক্ষার উপকরণ মনে করিলেও 

আসলে এগুলি জনমানসে নীতিমুলক গল্পের ও তাহাদের অন্তনিহিত নীতিগুলির 

বিশ্বজনীনতাই প্রতিপন্ন করে । পরোক্ষভাবে এগুলি মনকে প্রশস্ত করিতেই 

গাহাধ্য করে। ফেলিক্স কেরী বানিয়ানের 71187111175 7১709515939 অনুবাদ 

.করেন যাত্রযগ্রসরণ নামে । আনুষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যক্তি-চিত্তের প্রতিবাদে 

জন্ম হয় প্রটেষ্্যাপ্ট-বাদের । এক হিসাবে তাই প্রটেষ্ট্যার্টিজম্ তাহার উদ্ভবের 
সময়ে ব্যক্তিচিত্তকে মুক্তি দিয়াছিল ; সেই মুক্ত ব্যক্তিচিত্তের অধ্যাত্ম অভিযানের 

এই কাহিনী এখানকার অন্ধ গৌড়ামির মূলে নিশ্চয়ই আঘাত করিয়াছিল। 
ইংরাজী ইতিহাসের প্রথম অনুবাদ হইল ১৮২০ খীঃ-এ। এখানি ঠিক অনুবাদ 
নহে, অবলম্ধনে রচনা; অবলম্বন হইল গোল্ডস্মিথের 472 210110561710116 

928 006 [7350015 ০£ 12051870 1 ( বিগ্ভাসাগর পরে যে বাংলার 

ইতিহান রচনা করিয়াছিলেন তাহাঁও মাশম্যান সাহেবের ইংরাজী গ্রন্থের 

অনুসরণে ।) পদার্থবিগ্কা ও জ্যোতিবিগ্ভা বিষয়ক প্রথম বাংলা গ্রন্থও ইংরাজী 
মূল অবলম্বনে রচিত ৯০। ইহার পরবর্তীকালেও অসংখ্য বিজ্ঞানবিষয়ক 
পাঠ্যপুস্তক -ইংরাজী হইতে অনুদিত হয় । ১৮৩৬ খীঃ প্রথম ইংরাজী কাব্যের 

অনুবাদ হয় হিতসংগ্রহ নামে_মূল ছিল 0৪5র 1819159। এবং 

অমিত্রাক্ষরের তখন জন্ম না হইলেও “সুখদ উদ্যানভ্রষ্ট' নামে 79180396 

195এর অন্ুবাদও সে সময় হইয়াছিল | হোমরের বিখ্যাত কাব্য ছুইখানির 
একখানিও বাংলায় রূপান্তরিত হয় নাই) অথচ তীহার অখ্যাত ও অনিশ্চিত 
138.019151701175011781718 নামে ব্যঙ্গকাব্যের ভাবাবলম্বনে রঙ্গলাল “ভেক 

-মৃযিকের যুদ্ধ' নামক ব্ঙ্গকাবায রচনা করেন। হরিমোহন গুপ্ত 2811161] 
এর [7111726 দিশ্ল্যাসী উপাখ্যান" নাম দিয়া অন্থবাদ করেন এবং যছুনাথ 

চট্টোপাধ্যায় 00919511107) এর 195521060 ৬111855এর ভাবষাস্তর করেন 

পরিত্যক্ত গ্রাম' নামে ১৮৬২ শ্রীষ্টান্সে। শেল্সপীররের নাটক মুলে অনূদিত 
হইবার আগে 7,2101015/8165 71017 17915651681 হইতে ]২011129 
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21. 0111156এর উপাখ্যান রচিত হয় ১৮৪৮ খ্রীঃ এবং ১৮৫৩ খ্রীঃ 72421 

7২০6] 1421111)5 19195এর অনেকগুলি বাংলা অন্বদ প্রকাশ করেন 

০1119010119 14165196015 ৯০০1০৮র মাধ্যমে । 

[এই ০1718011121 17166750815 5০০166% প্রথম বুগের ০12০০] 
[3০০]. 5০9০16£5র স্থান অনেকটা অধিকার করে। ইহার প্রতিষ্ঠা ১৮৫১ 

সালে সরকারী উদ্যোগে । এই সংসদ গগাহস্থ্য বাংলা পুস্তক নামে গার্হস্থ্য 
গ্রন্থাগারের উপযোগী বহু গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছিল] 

এই সংসদের উদ্ভোগেই 11908812%র লর্ড ক্লাইবের জীবনী এবং 
7২01)1115011.0705095 অনুর্দিত হয় ১৮৫২ ও ১৮৫৩ ্রষ্টাবে । ইহাদের পরে 

উল্লেখযোগ্য অনুবাদ হইতেছে 7৪] 5110 ৬11011015. (পাল ও বাজিনিয়। 

ইতিহাস ) এবং 7311%8190)এর | 
দেখা যাইতেছে যে ইংরাজী হইতেও যাহা যাহ। ভাবাস্তরিত হইতেছে, 

সেগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মূলে প্রথম শ্রেণীর রচনা নহে কিন্তু বাইবেল বাদ 

দিলে বাকী প্রায় সবগুলিরই বিষয়বস্তু এহিক--সে প্রেমের গল্প হইতে আরস্ত 

করিরা ইতিহাস-বিজ্ঞন পর্যন্ত। এই এহিকতার চুড়ান্ত প্রকাশ হইল 
শেক্সগীররের নাটকের নাটকীয় অনুবাদে । ইহার ফলে আমাদের সাহিত্যে 

ভাব ও আর্গিক--ছুই-এরই মৌলিক পরিবর্তন ঘটিল। ১৮৫২ থ্রীঃএ গু" 
11610112116 06 ৬611105এর বাংলা-রপের নাম দেওয়! হয় ভানুমতী-চিত্ত- 

বিলাস । [২911)609 2110 .)1116এর ভাবান্তুবাদ (৪099:261911) হর ১৮৬৪ 

খ্রীঃ চ।রুদুখচিত্তহর| নামে ৷ পরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 0%107১117” অবলম্বনে 
“্থশীলা-বীরসিংহ নাটক? রচনা করেন । 

শেক্সপীরর ছাড়া ১৮৬০ শ্রীঃর মধ্যে আর শুধু দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যকার 
চ২০৬/৩-র 11০ 7811 721166110এর অনুবাদ হয়, ণননুতাপিনী নবকামিনী 

নাটক' নামে। 

শেক্সপীয়রের মহৎ নাটকগুলি এই অন্ুবাদকদের প্রচেষ্টার বাহিরেই 

ব্রহিয়া গেল এবং এলিজাবেখীয় বা ততপরবর্তী যুগের এক ২০%৮৪ ছাড়া আর 

কেহ তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না। 

সংস্কৃত এবং ইংরাজী হইতে অনুদিত গ্রন্থগুলির ( ১৮৬০ পর্যস্ত ) প্রকৃতি 

ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে মহৎ ও চিরস্তন যে সকল মৌলিক 

স্থষ্টি তাহাদের খুব কমই ভাষাস্তরিত হইয়াছে । সংস্কৃতি এক কালিদাস, 

মনু, গীতা ও খকৃবেদ ছাড়া, অন্তান্ত বেদ, দর্শন, উপনিষতৎ (রামমোহনের 

কত প্রথম দ্রিকের কয়েকটি অনুবাদ, কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের স্তায়সত্র ও 
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ভাষাপরিচ্ছেদের বঙ্গানুবাদ, পদার্থকৌমুদী ও জয়নারায়ণ তর্কপর্চাননের' 

সর্বদর্শনসংগ্রহের অনুবাদ ছাড়া ) এবং নন্দনতত্তবের ( যেমন, ভরত, নন্দিকেশ্বর, 

মন্মটভট্র, অভিনব গুপ্ত, বিশ্বনাথ ) গ্রন্থ অনূদিতই হয় নাই। বধ'মান-রাজ ও 
কালীসিংহ মহাশয় মহাভারত অনুবাদের ব্যাপারে বীরোচিত প্রয়াস করিয়া- 

ছিলেন এবং মূলের সঙ্গে সাধারণের পরিচয় ঘটাইয়! দিয়! পুরাণ সম্পর্কে 

লোকের অন্ধ মোহ অপসারণে অগ্রচারীর কাজ করিয়াছিলেন। ইংরাজী 

হইতেও আংশিকভাবে এক শেক্সপীয়র ও ডিফে৷ ছাড়া আর কোনো প্রথম 
শ্রেণীর ষ্টা। বাঙালী অনুবাদকের দৃষ্টিতে পড়িলেন না এবং আরও বিম্ময়ের' 
বিষয় এই যে, ফরাসী বিপ্লবের সাহিত্যিক ও দার্শনিক এবং ইংলগ্ডের উনবিংশ 

শতকের প্রথমার্ধের লোকোত্তর সাহিত্যিকদের কেহই অনুদিত হইলেন না। 
ধাহাদের লেখ! পড়িয়া ইং বেঙ্গল অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন সেই [01770, 
[1+001:5, 7২011558290) 0111 7১9111 আবার ০৫০০, 516112%, ড$০105- 

৮/01011) 7351090) (০৭1 (রামকমল ভট্টাচাধের বেকনের সন্দর্ভ নামে 

বেকনের প্রবন্ধাবলীর ও দ্বারক!নাথ বিগ্ঠাভূষণের স্ববুদ্ধিব্যবহার নামে 
বেকনের 4£0৮900217)9116 0? 14591111105-এর অনুবাদ ছাড়! )_ সকলেই 

শুধু বাংলা-জানা বাঙালীর নাগালের বাইরেই রহিয়। গেলেন? রঙ্গলাল 
হোমরের অখ্যাতনাম| কাব্যের অনুবাদ করিলেন, কিন্তু বায়রণে হাত দিলেন 

নাকেন? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, 7819.0156 17+991-এর একাধিক 

অনুবাদ হইয়াছিল। কিন্তু সে অনুবাদ অনুবাদ নামেরই যোগ্য নহে, এমন 
কি রঙ্গলালের অনুবাদও নহে । 

এই বিসদূশ ঘটনার কতকগুলি কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। 

প্রথম কারণ হইল বাংলাভাষার তাংকালিক অসামর্থ্য। সত্যই তখন বাংলা 

ভাষার ও বাঙালী পাঠক সাধারণের সামর্থ্য ছিল ন! শেক্সপীয়রের হাামলেট কি 

ম্যাকবেথ, মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট, বেকনের নোভাম অর্গযানাম, মোরের 

ইউটোপিয়া, কি শেলীর প্রমিথিয়ুন আনবাউও ধারণ করে। তাই সাধারণের 

জন্য, সংস্কৃত ধর্মপুস্তক এবং ইংরাজী দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকদের গল্প, উপকথা 

ও কবিতাই প্রধানত অনুদিত হইয়াছে । দ্বিতীরত, ধাহারা এই অনুবাদকার্ষে 

উৎসাহিত হইয়াছিলেন সেই সংস্কৃত পগ্িতদের মধ্যে তৎকালে বাংলাদেশে 

দর্শন, উপনিষৎ কি বেদের আলোচনার স্থলে মোটামুটিভাবে শুধু কাব্য আর 
ব্যাকরণের আলোচনাই চলিত। তীহাদের পক্ষে তাই গণ্ডীর বাহিরে যাওয়। 
সম্ভব হয় নাই। আর ইংরাজী হইতে ধাহারা অনুবাদ করিয়াছেন, অন্তত 

১৮৬০ খ্রীঃ পর্যস্ত, তাহাদের মধ্যে ত শ্রেষ্ঠ প্রতিভা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 
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এই ইংরাজী-শিক্ষিতের! প্রায় কেহই ইয়ং বেঙ্গলের গোষ্ঠীর নহেন এবং কেহই 

প্রায় ডিরোজিও, রিচার্ডসন, কৃষ্ণমোহন, প্যারিট।দ, রসিককৃষ্ণের কি রামতনুর' 

কাছে ইংরাজী পাঠ লন নাই; আর ষে জনকয়েক ইংরাজ এই অনুবাদের" 

কাজে সাহায্য করিয়াছিলেন তীহারাও ইংলগ্ডের অষ্টাদশ শতকী শিক্ষায় 

শিক্ষিত। অন্তে পরে ক] কথা স্বয়ং রিচার্ডজনই টোরী হিসাবে বিপ্রবাত্রক 

সাহিত্য সহা করিতে পারিতেন না। শেক্পপীয়রের কথ! স্বতন্বর-তিনি ত 

প্রাচীন ক্লাসিকের স্তরে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শেলী সম্পর্কে রিচার্ডসনের; 

কি মত ছিল জানিতে কৌতুহল হয়। তবে এ কথা স্বীকার্ধ যে এইধুগে ইংরাজ 
কবি হিসাবে বায়রণের আকর্ষণই ছিল সর্বধিক এবং তাহার নীচেই পোপ। 

মধুস্থদন, শেলী বা কীটসের কথ! বেণা বলেন নাই । কিন্তু মধুহদন কলেজীয় 

শিক্ষায় টোরি রিচার্ডসনের শিষ্য, উদারপন্থী বিপ্লবী ডিরোজিও-র নহেন। 

ডিরোজিও-র সাক্ষাৎ শিষ্যদের সচেতন বিপ্লববাদ একমাত্র শেলীর মধ্যেই 

নিজেদের প্রতিফলন দেখিতে পারিত। তবে শেলী, প্রায় ইহাদের 

সমসাময়িক । তাই বোধ হয় অত শ্রা্ত তিনি দীর্ঘ সমুদ্রপথে ভালো করিয়া 

পাড়ি জমাইয়। উঠিতে পারেন নাই। আর তৎকালীন ইংলগ্ডেও ত তখন 

বায়রণ শেলীর অপেক্ষা অনেক বড় কবি বলিয়! স্বারৃত-_স্বয়ং মহাকবি গ্যেটের 

্বারাও। তাহার উপর বায়রণের সচেতন আত্মন্তরিত1, সগর্ব উচ্ছ্বাস, আত্ম- 

রতি ও উন্নাসিকতা সেষুগের ইরং বেঙ্গলের মন যেন লুটিয়া লইয়াছিল। 

অপর পক্ষে ভাষ|র সৌন্দর্যের প্রতি নবানুরাগের ফলে পোপের ভাষার মার্জনা, 

বাক্যের আপাত-বিরোধিতা, শ্লেষ ইত্যাদি গুণ ইয়ং বেঙ্গলের মনোহরণ করিল-_ 

শেলী বা ওয়ার্ডস্বার্থের ভাবগভীর অস্পষ্টতা অনুধাবন করিবার পরিপকত: 

তখনও ই'হাদের আসিতে দেরী ছিল। 

সংস্কত, ফারসী ও ইংরাজী হইতে যাহা কিছু ১৮৬০ পর্যন্ত অনুদিত হইরা- 
ছিল তাহ! হইতে সে ধুগের নিমীয়মান রুচি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করা যার। 

১। প্রথমেই 'হিকতা"। এই এঁহিকতা নব মানবতাবাদেরই 

অঙ্গ। সে যুগের ভাবলোকে দেবতার স্থলে মানুষ আসিয়া বসিতেছিল 

এবং সেই মানুষের স্থখের মূলে যে আছে জ্ঞান তাহারও উপলব্ধি ঘটিতেছিল। 

তাই ইতিহাস ও বিজ্ঞানের বই অনুদিত হইতেছিল। দেবদেবীর উপাখ্যানের 

স্থলে মানুষের আখ্যান এবং দেবদেবীর লীলার বদলে মানব-মানবীর প্রেম 

ও তাহাদের হৃদয়ের প্রসার ও বৈচিত্র্য হইয়া উঠিল বেণী কৌতুহলোদ্দীপক। 

অনুবাদের মধ্যে তাই প্রেমের কাহিনীরই প্রাধান্ত। এবং সে প্রেম একনিষ্। 

বহুনিষ্ঠতা আর তখন সাহিত্যের বিষয় নহে। 



৮৪ যুগন্ধর মধুস্দন 

২। পরিত্যক্ত গ্রাম" জাতীয় কাহিনী আমাদের কাহিনী কাব্যের নৃতন 

সন্ধান দ্িল। এ কাহিনীর রন আবার প্রেমকাহিনী হইতে স্বতত্ত্র। এই 
জাতীয় সমীজ-সচেতন: কাব্য পাঠকের মনকে বস্তৃশিষ্ঠ করিয়া তুলিয়া! আরও 

জীবনমুখী করিয়া তুলে । 

৩। ইংরাজী ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ও অভিনয়, কৃষ্ণ ও ভ্ভীম যাত্রার 

স্থল আবেদনের বদলে হুল্মতর ও বিচিত্রতর আবেদনে জনমানসকে অভ্যস্ত 

করিল; এবং ইংরাজী নাটকের সংস্পর্শে শুধু যে আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটিতে 
লাগিল তাহাই নহে, আমাদের নাটকের ধারণাই বদলাইয়া গেল। ট্র্যাজিডি 
আমিল। ট্র্যাজিডির আবির্ভাব শুধু এক নূতন ধরনের নাটকেরই আবির্ভাব 
নহে, ইহার অর্থ নাটকের প্রতি আমাদের মনোভাবের আমুল পরিবর্তন ; এবং 

সেই সঙ্গে জীবনের প্রতিও । পরিবেশে এবং চরিত্রে অমঙ্গলের আবির্ভাবকে 
এতদিন প্রক্ষিপ্ত বা ব্যক্তির হুষ্কতিজাত বলিয়া মনে করা হইত এবং সেইজন্ত 

অমঙ্গলকে প্রধান করিয়া নাট্যরচন! করা হইত না । সেই মনোভাবের সম্পূর্ণ 

বিপরীত মনোভাব আজ সমাজে বদ্ধমূল হইতে লাগিল | «বিধবা বিবাহ নাটক" 

রচয়িতা উমেশচন্দ্র মিত্র ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহার নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণের 
ভূষিকাতে বলিতেছেন, £[*1715, 6115 21161207 16115ড5, 19 (116 7150 

৪00501706117806 1০9 10600109116 1511]22 08250511760 

[310891166 019.019৯২ এবং ট্র্যাজিডির আবির্ভাব সম্পর্কে বলিতেছেন, 

€0101 11960109202] 1062. ,9£ 65 [01199555 ০৫ 09208, 25 6119 6 

810010 ০019 211056, 72৮1 5601 1111196 21010. 611. ৪৪616 

00012 9511191191)18 ৮1095 01 10109010121 01911110125 918 ০০৫৪- 

510911911% ৫০৮০০. 1 51190901091 9021159১191 006 1019117 

5001 2005 6০ 2 138005% 61101119010]. 110 01061 009  10199.55. 

15210 1610 00109555 50 111711650 9110. 1076215 012115 12501106605 

116 01902. চ৮০1110. 1706 196. 20 11160060016 11151111211 01 93018] 

25001108002) 006 01210 165 5000655 0110. 1001751% 0606120 

11002 15 99111115210 2610 00115206 001)110 ০0101020104 ০০110605 

020. 21961 ০1] 26665109060 2767” 10112? 0%/72079, £ 

59560: 212 107990 09965 020১ 2110. 6126 001 0105109103 26990115৮৯২ 

অর্থাৎ এ যুগের নাট্যকার নাটকের সামাজিক মূল সম্পর্কে সচেতন এবং তিনি 
সচেতনভাবেই মানুষের চরিত্রে পরিবর্তন ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছেন) তিনি 
গুধু খুণী করিতেই চাহিতেছেন ন]। 
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(৪) বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ এই ধুগে স্থপ্রচুর। এ বিজ্ঞান 

অধ্যাত্-বিজ্ঞান নহে, জড়-বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান অর্জনের উদ্দেত্য বহিঃ 

প্ররূতিকে মানুষের বশে আশিরা তাহার জীবন সুখী ও সমুদ্ধতর করিয়া 

তোল! । এই বিজ্ঞান তাই এহিকতার পোষক, এবং কুসংস্কারের হস্তারক। 

ইহ! মানুষকে আন্মশক্তিতে স্বপ্রতিষ্ঠ করে; অবৃষ্টের উপর তাহার অসহায় 

নির্ভরশীলতা কমায়। 
(৫) আবার অসংখ্য সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ রক্ষণশীলতার প্রাচুর্যেরই 

পরিচয় বহন করে । 

অনুবাদিত গ্রন্থ হইতে কিন্তু সে যুগের মানস-সংস্থানের পুরাপুরি পরিচয় 

পাওয়া গেল না। কেন ন| অনুবাদ যাহাদের জন্য হইত তাহারা নহে, 

উচ্চশিক্ষিত মব্যবিভ্তই আমাদের বিশ্লেষণের বিষধর । এখন আমরা এই 

মধ/বিভ্তের মৌলিক হ্ষ্টির (ইংরাজী, বাংলা ও ফার্সা)কিছু খোজ লইয়া! 

দেখিব যে মেঘনাদবধে মধুস্দন যে দ্বন্দের সাহিত্যিক রূপ দিয়াছিলেন এবং 

যে দ্বিমুখী ছন্দ এই যুগের সমাজমানসের মূল সত্য, তাহ! মধু ভিন্ন অন্তদের 

স্যষ্টরতে কেমন বিকশিত হইয়াছে । এবং পেকালের সাহিত্যিক রুচির স্থান 

কোন নুতন ধরণের রুচি দখল করিয়াছে । ইহাতে প্রমাণ হইবে যে, মধুস্থদন 

ভূমি-স্ফোটক নহেন ; বুঝ। যাইবে অন্তেরা যাহা বলি বণি করিয়াও বলিতে 

পারিতোছিলেন না অথচ না বলিতে প|রিরা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন তাহা মধুস্থদন 

বলামাত্র অগ্রগামী দল অমুভফল বলিরা কেন লুফিরা লইলেন এবং 

কেনই ঝা অন্ুকরণের স্রোত বহিরা গেল, এবং সেই কথাটি ২।লতে পারায় 

এ যুগের মূল সাহিত্যিক সমস্তাও কিরূপে সমাহিত হইল। 

(ক) দরশশন ও বিজ্ঞন (প্রকৃত ও সামাজিক ) 

রামমোহন রায়- তুহ ফাং্উল্-মুয়াহহিদীন ( ১৮০৩-৪ ) 

এগুলির শেষ হয়খাশ্লি অন্থবাদ বেদান্তদশন ( ১৮১৫) 

হইলেও গুরুত্বের দিক হইতে বেদান্তসার ( » ) 

মোপিক বিয়া গৃহীত হইবার কেনোপশিষৎ (১৮১৬) 

যোগয/। এগুলির প্রথম তিনখানি কঠোপনিষত (১৮১৭) 

পৌত্তলকতার বিরুদ্ধে এবং একেশ্বর- মগ্ুকোণনিষত (১৮১৯) 

বাদের স্বপক্ষে । ন্ মাও্ক্যোপনিষৎ (১৮১৭) 

রামমোহন রায়--১৮১৭ সাল হইতে ১৮২৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তির 

সঙ্গে পৌত্তুপিকতা, একেশ্বরবাদ, এমন কি মগ্পান লইয়। 
বিচারের বু বিবরণী। 

| 
ূ 
| 



সত 

বামমোহন রায় 
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সহমরণের অনৌচিত্য ও নিবারণবিষয়ক বহু পুস্তিকা 
(,১৮১৮১ ১৯, ২৯) 

গুরুপাছুকা ( পৌন্তুলিকতার বিরুদ্ধে ১৮২৩) 
ব্রন্দোপাসন (১৮২৮) 

ব্রদসংগীত ( » ) 

মুত্যুঞ্জয় বিগ্ভালঙ্কার....বেদান্তচক্ট্রিকা (১৮১৭); সম্ভবত রামমোহনের বেদান্তের 

প্রতুত্তর হিসাব লিখিত। সকলকে ইনি রামমোহংনর 

সম্পর্কে সতর্ক হইতে বলিয়াছেন । 

স্কুল বুক সোসাইটি...প্রশ্নাবলী ( ১৮২২ হইতে ) ) 410117091] 03191995 

কষ্মোহন বন্যোপাধ্যায়--বিষ্ভা কল্পদ্রম-_1217050101996719, 13611591611515 

শন, নু, ৬115011... 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর .... 

রামগতি ন্ায়রত্ব 

ভূদেব মুখোপাধ্যায়... 
অক্ষরকুমার দন 

(১৮৪৬ হইতে); এইগুলিকে আপাতবিচারে দর্শন বা 
বিজ্ঞানের গ্রন্থ বলা না গেলেও, বৈজ্ঞানিক ভিত্ততে 

সর্ববিষয়ে জ্ঞ।নপ্রচারের শুভেচ্ছা 'হইতে জাত বলিয়! এই 

পর্যায়েই সন্নিবিষ্ট হইল । হিন্দ্দর্শনের উপর কৃষ্ণমোহনের 

প্রভৃত গবেষণামূলক গ্রন্ত অনেক পরে ১৮৭৬ শ্রী-এ 

প্রকাশিত হয়। সেইজন্য আমাদের অত্রত্য হিসাবে 
তাহ! ধরা হইতেছে না। 

91:2601765 91] (06 1২০115109115 52065 ০01 0116 

1711)0105. 

ব্রাহ্মধর্ম (১৮৫২) 

বস্তবিচার ( ১৮৫৯) 

পুরাতব্সার ( ১৮৫৮ ) 

বাহাবস্তর সহিত মানবপ্রক্কৃতির সম্বন্ধবিচার (২ খণ্ড-- 

১৮৫২ ও ৫৩) ) (৯৫০16 0০171 “রচিত 09156160- 

(102. ০৫ 3121) অবলম্বনে লিখিত হইলেও একান্তভাবে 

অনুবাদ নয়। ইহাতে অক্ষয়কুমারের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও 

মতামত অনেক আছে। প্রথম ভাগে শারীর বৃত্তির 

মিতাচার ও জীবনযাত্রার গ্ররু৯ পদ্ধতি বিচার এবং 

এবং নিরামিষ ভোজনের যুক্তিযুক্তৃতা৷ ব্যাখাত হইয়াছে। 
২য় "ভাগে ধর্ম ও সমাজের নিয়ম প্রতিপালন এবং 

নুরাপানের দোঁম বিচারিত হইয়াছে । বইটির প্রভাষে 
সেক!লে কেই কেহ জীবনযাত্রাপ্রণালী পরিবর্তিত 
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করিয়া উপকার লাভ করিয়াছিলেন বলিয়! শোন! 

যায় 1৮৯৩ 

অক্ষয়কুমার দত্ত....ধর্মনীতি (১৮৫৫ ) বাহ্বস্থরই ৩য় খণ্ড বলা চলে। 

এই তিনখানি গ্রন্থে এবং দেবেন্দ্রনাথে বিশেষ লক্ষণীয় হইল এই যে, দর্শন 
বা বিজ্ঞ।নের নিছক তাত্বিক আলোচনা অপেক্ষ! ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র গঠনই 

হইয়া দাড়াইয়াছে মুখ্যতর লক্ষ্য | 

এগুলি ছাড়া বিজ্রানবিষরক বহু পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত ও বিভিন্ন বিদ্ভালরে 

পঠিত ও আলোচিত হইত। সমাজদেহে সেগুলির বহুবিস্তত প্রভাব 

'ানস্বীকার্ম। উইলসন সাহেবেব বই অবলম্বনেই অক্ষয়কুমার দন্ত মহাশয় পরে 

“ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় লিখিয়াছিলেন); এবং এই গ্রন্থথানি প্রচুর 

কৌতহলের উদ্রেক করিয়াছিল। সেইজন্য এখানিকে স্বীকার না করিয়া উপায় 

নাই। ইহার উপর ধরিতে হইবে আগেই উল্লিখিত বিজ্ঞান ও সাহিত্যবিষর়ক 

পত্রপত্রিকাগুলি, যথা_বিজ্ঞন সেবধি, িজ্ঞনসার সংগ্রহ “বিবিধার্থসংগ্রহ" 

'ব্রাদণসেবধি', তিন্ববোধিনী" ইত্যার্দি। 

বিজ্ঞান ও দর্শন আলোচনার বে পরিণতি, অন্তত ১৮৬০ সাল অবর্ধি আমর 

শক্ষযকুমারে আসিয়। পভ কবি (ইহাকে বিচার করিতে হইলে বেদের 

'অপৌরুষেয়ত্বের বিরুদ্ধে তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত রচনাগুলি বিশেষ প্রণিধান- 

যোগ্য । এই হত্রে কৃষ্খমোহন, চ২০৮, লালবিহারী দে প্রমুখ ব্যক্তিরা বে 

তাত্বিক আলোচনার জোয়ার 'আনিয়াছিলেন তাহাও বিবেচ্য। আবার 

তাব।ট।দ চক্রবর্তী প্রমুখের! 175 0811] ইত্যাদি পত্রিকায় এই : পক্ষকেই 

অর্থাৎ £081981 এবং বেদ_ঢইকেই আক্রমণ করিতেছিলেন।) সে 
পরিণতির মূল কথা 1262911211511) বা যুক্তিবাদ। শতাব্দীর প্রথম দিকে 

এই যুক্তিবাদ 7)০10?19র মধ্যে প্রবল শক্তিতে প্রকট হইয়াছিল এবং তাহার 
বেশীর ভাগ সাক্ষাৎ ছাত্রদের মধ্যে ইহা যান্ত্রিক বস্তবাদ ( বা 1710179171091 

1110106119115171- ইহাই ছিল 71321950191) ০£ 0176 611115170510111517 

নামে ফর।সী বিপ্লবের মূল দাশশনিক ভিন্তি। ইহার ক্রটি প্রধানত ছুইটি £-- 

এক--এঁতিহানিক প|।রম্পর্যকে স্বীকার না করা, এবং ছুই-_জীবনে ঘটনাবলীর 

বা বস্তপুঞ্জের পারস্পরিক সম্পর্কের বহু বিচিত্রতা স্বীকার না করা। এই ক্রাট 
পরিহার করিয়া যে বস্তৃতান্ত্রিক দর্শনের উৎপত্তি তাহাই 10191606209] 

1119106119115111 বা ছন্দমূলক জড়বাদ-_উদ্ভাবক 7197: এবং 70619 ) 

রূপে সঞ্চারিত হইয়াছিল। কৃষ্ণমোহনেরা ইহারই মধ্য হইতে আবার খ্রীষ্টান 
ধর্ম গ্রহণ করিলেন । তারার্টাদ চক্রবর্তীর! এঁ যান্ত্রিক বস্তবাদীই রহিয়া গেলেন 
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-_ভাববাদী হইয়া উঠিলেন ন1। ব্রাহ্মধর্ম শ্রীষ্টানী আর যান্ত্রিক বস্তবাদের 

সমন্বয় করিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথে ভাববাদদে পর্যবসিত হইল কিন্ত 

তত্ববোধিনী সম্প্রদায়ের অক্ষয়কুমার কি বিগ্াাসাগর অতখানি ভাববাদী ছিলেন 

কি না সন্দেহ । অক্ষয়কুমারের “বাহবস্ত'তে বস্তর গুরুত্ব অতিমাত্রায় স্বীকৃত 

আর বিগ্াসাগর ত নাস্তিক বলিয়াই খ্যাত ছিলেন । 

এই আলোড়নে আর যাহাই হউক, শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিস্তের 

আচারান্ধত! কাটিয়া ুক্তিনীলতা যে আপিল ইহ| অনস্বীকার্য । এই যুক্তিণীলতাই 

গৌড়ামির এবং কূপমণ্ুকতার শক্র। কিন্তু তত্ববোধিনীর যে ভাববাদিতা 

দেবেন্দ্রনাথে প্রকট হইতেছিল তাহাই শেষ পর্যন্ত কেশবচন্দ্র, গিরিশচন্সের 

সহারতার রামকৃষ্জের পরিপূর্ণ ভাববাদ এবং সর্বধর্মনমন্বয়ের আড়ালে হিন্দুপর্মের 

পুনরুথানে, কালী-০1&এ পর্যবসিত হইল । এই চরম ভাববাদী পরিণঠির 

অন্যান্ত কারণের মধ্যে সামাজিক কারণটিই আমাদের কাছে প্রপান। 

ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ স্ফুরণের পথে এবং সমাজকল্যাণের পথে যে 
বাধা, রাজনৈতিক পর।ধীনত।, পদে পদে দিভেছিল, সেই বাঁধা প্রথম 
যুগে সুষ্টি করিল মধুসূদনের করুণরসাত্মক মহাকাব্যে পৌরুষের 
পরাজয়ের কাহিনী আর সমাজ-সংস্কীরে অসফল কেশবচজ্জে পরিপুর্ণ 
অধ্যাত্মবাপ । 

(খ) গগ্ভ, উপন্তাম, রম্যরচনা, নাটক, প্রহনন, গরবন্ধ ইত্যাদি ঃ 

আলো!চ্য যুগেই--১৮১৫ হইতে ১৮৬০-বাংলা গল্প একেবারে হাতেখি 

হইতে আরম্ভ করিয়া এমন পরিণতি লাভ করে যে ১৮৬৫ গ্রীঃ বঙ্ছিম চর্দেশ- 

নন্দিনী প্রকাশ করিতে সমর্থ হন। গগ্ের ভাথা নিমিত হইব।ব অর্থই হইল 
ভাষার গণতন্ত্বীকরণ, লেখ্য ভাষার অষ্টপ্রাহরিক রূপে সবজনগ্রাহাতা, সাক্গবতা 

বৃদ্ধি, বাংল[দেশে ফাসীঁর প্রাধান্তের লোপ এবং গল্প উপন্যাসের স্থঙ্টির সন্ভ।বনার 

ফলে জনসাধারণের কচি ও রসবোধের উন্নয়ন-_সর্বোপরি পাঠক-সাপারণের 

স্যষ্টি | এতদিন পর্যস্ লিখিত সাহিত্য ছিল বিদদ্ধ-জন-গ্াহ্থ । এখন সাহিত্যের 

সেই উন্নাসিক আভিজাত্যের ছাপ আর রহিল না। সাহিত্যের মর্ত্যায়ন 

(960115115250100) অনুবাদেই শুরু হইয়াছিল; এখন গল্প, উপন্তাস শুধু যে 

মানবপ্রধানই হইল তাহা নহে-_ব্যক্তিচরিত্রের (10015102121) প্রাপন্তও 

বাড়িতে লাগিল, 01791790661 হইতে চলিল 9296111% । মঙ্গল কাবেতর, এমন 

কি ভারতচন্ত্রেরও, অন্ধ অবৃষ্টবাদ ধীরে ধীরে পথ ছাড়িয়া দিতেছিল ব্যক্তির 

আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্জ্যমান অধিকারের সম্মুখে । নরনারীর প্রেম, দেশপ্রেম 
এবং প্রগতিকামী ও রক্ষণশীলদের মধ্যে বিতর্ক--এই সবই ছিল এই ধুগের গল্প- 
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উপন্াসের মূল উপজীব্য । আর নাটক, প্রহসন'বা1 রসরচনার বেলায় প্রকট 
হইয়া উঠিল এ যুগের সাহিত্যের প্রচারপরায়ণতা (692061000050099)1 এ 
সময়ের সাহিত্যিকের! কলা-কৈবল্যখাদী (৫৮ 00191035219) ত ছিলেনই না, 
এমন কি রসবাদীও ছিলেন কিন! সন্দেহ । ই'হ।দের প্রায় সমস্ত রচনাই উদ্গেশ্তু- 
মূলক-__-এবং উদ্দে্ হইল সমাঁজ-কলযাণ, সে অবাঞ্ছিতের সম।লোচনা করিরাই 
হউক অথবা বাঞ্চিতের গুণোদেঘাষণ করিয়াই হউক £__ 

বেতাল পঞ্চবিংশতি.........বিছ্ভ।সাগর...... ১৮৪ ৭ 

অনুবাদ হইলেও গুরুত্বের দিক হইতে এ 

গ্রন্থখানি অদ্বিতীয় বলিয়া মৌলিক রচনার 

মধ্যেই গৃহীত হইল । 

বাংলার ইতিহাস............বিদ্ভাসাগল...... ১৮৪ ৭-৪৮ 

জীবনচরি ত............... রঃ ১৮৪৯ 

কলিকাতা কমণালয়, 1 

নবব|বুবিল|স, বাঙ্গনিবন্ধ...ভবানীচরণ বন্দেপাধ্যার 

নববিবিবিলাস 

কলিরাজার মাহাক্সা......বিশ্বনাথ মৈত্র...১৮৫০ 

কলিচরিত..........,,...রামধন রায়...১৮৫৩ 

এই জাতীয় নকসার শ্রে্ নিদশন হুতে।ম পাচার নকৃসা বাহির হইর়ান্ছুল 
১৮৬০ এব পবে কিন্তু ক্ষেত্র গ্রস্থত করিতেছিল এইগুলি। ম+স' নের প্রহসন 

দইখানিকে এই পণ্গীতে ধর; হয নাই। 

আলালের ঘরের ভ্রলাল-*পার:াদ মিত্র--১৮৫৪ হইতে “মাসিক পত্রে | মধুন্থদন 

এই গ্রন্থের ভাষাকে যেছুনীদের ভাষা বলিয়াছিলেন 

কিন্ত ইহ বাঁংপা সাহিত্যের পরম খিম্ময়। গগ্ঘের 

ভাষার ইহা বিগ্ব আনয়ন করিল--গগ্ভকে 

একেবারে যেন অশিক্ষিতের দ্বারে আনিয়া দিল । 

ভাব যেন বলিল “আর কোনো আভরণ রাখিব না। 

দেখি তাহাতেও তোমাদের হৃদয়ে পৌছাইতে পারি 
কিনা বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম উপন্।স 

রচিত হইয়াছিল অশিক্ষিত, অন্নশিক্ষিত স্ত্রীলোকদের 

জন্য । তাহাদের বোঝাটাই ছিল প্যারিটাদের সার্থ- 
কতার মানদণ্ড । নারীর প্রতি এই মনোযোগ, তাহার" 
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কল্যাণের জন্ত ব্যাকুলতা অবশ্য তৎকালে প্রগতি- 

শীলদের সকলেরই একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু 
'আলাল" সম্পর্কে সর্ব-প্রধান বক্তব্য হইল এই যে ইহা 
একেবারেই রোমান্টিক উপন্তাস নহে--অনেকখানি 
ইংরাজী ৮121:5511€ ধরনের ; তবে দৃষ্টিকোণে 
অনেকট] 7)66০96, 511191156, [19101115 এর সঙ্গে 

এবং স্থানে স্থানে 19101565115 এর সঙ্গে মিল আছে। 

উদ্দেহা সমাজ-সংস্কার ৷ এই উদ্দেশ সাধন করিতে গিয়। 

প্যারীচাদ প্রথম বাংল! সাহিত্যে 6৩ চরিত্র স্বষ্টি 

করিলেন । এই ৮9৪ কিন্তু ৮০:95 নয় কেন না 

৪৮19৪ কোন জীবন্ত চরিত্র হইতে পারে না। 

(519০ তাহাকেই বলিব যাহার মধ্যে প্রদশিতব্য গুণ- 

গুলির আধিক্য ঘটিয়াছে। 

এতিহাসক উপন্তাস-_ভূদেব মুখোপাধ্যায়_-১৮৫৭ হইতে। ইহার দুইটি 

কাহিনীই রোমান্টিক । ইহ| অবশ্ত অনুবাদ কিন্তু ইহার 
প্রভাবের কথ বিচার করিয়৷ এবং ভূর্দেবের রীতির প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া ইহাকে মৌলিক-কল্প বলা যাইতে 

পারে। এই গ্রন্থের অস্গুবীর-বিনিময় নামক গল্পটি 
বঙ্গিমের দুর্গেশনন্দিনীর উপর ছায়।পাত করিয়।ছে। 

উপরি-উক্ত ছুইখানি গ্রন্থ বাংল! উপন্তাসের ঢুইটি ধারায় সম্ভাব্য অগ্রগতির 

স্থচন। করিলেও ভূদেবের ধারাই অনুশ্থত হইল, প্যারিঠাদের নয়; যদিও ভাষার 
ক্ষেত্রে তাহার দান অপরিসীম । কিন্তু আশ্চর্যের বিষর ভুদেবকে কেহ ওপন্তাসিক 

হিসাবে মনে করিয়া রাখে নাই । হয়ত মৌলিকতার অভাবের জন্য । 

বিজরবল্লভ............গোপীমোহন ঘোষ (১৮৬৩--) 

এখানির উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে এইখানিকেই রাজনারায়ণ বস্থু 

' মহাশয় বাংল] সাহিত্যে প্রথম উপন্ত।স বলিয়াছেন। কিন্তু ইহ!কে উপন্যাস 

আখ্য। দেওয়া! যাঁর ন| এই কারণে যে ইহা সংস্কৃত আখ্যাগ্রিক। এবং দেশীয় 

' উপকথা'র আদর্শেই রচিত। ভূদেবের '্বপ্রলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস” (১৮৭৫) 
আষাদের আলোচ্য যুগের মগ্যে পড়ে না । ইহাতে স্বার্দেশিকতাই মূল, বিষয়- 

.বস্ত। রামগতি ন্তায়রত্বের “রোমাবতী' ঠিক আমাদের আলোচ্য যুগের মধ্যে ন1 

পড়িলেও ১৮৬২ ধ্ীঃ প্রকাশিত বলিয়া, আলোচনার সৌকর্ধার্থে এই তালিকায় 
ধরা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাও এ বিজয়বল্পভ জাতীয় রচনা। ই'হার যে রচনা 
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আমাদের কাছে মুল্যবান সে “ইলছোবা? নামীয় উপন্তাস, প্রকাশিত হয় 

১২৯৫ সালে। এই উপন্তাসে কিছু বান্তবধন্িতা রহিয়াছে। 
লমণকাহিনী......দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর--১৮৫৮ খীঃ ত্ত্রবোধিনী পত্রিকায় 

প্রকাশিত। বাংলা ভাষায় অভূতপূর্ব প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট 
সরল রচন]। 

দেখা যাইতেছে যে গল্প-উপন্ত।সের ক্ষেত্রে সার্থক মৌলিক রচনার, ১৮৬০ 

পর্যন্ত, তেমন স্ভাব নাই। প্রচেষ্টা হইতেছে-__ভাষায় ও ভাবে উপকরণ 

সংগৃহীত হইতেছে--সব কিছু যেন বঙ্কিমের অপেক্ষার রহিয়াছে । 

সহমরণ প্রথা নিবারণ-কল্পে 

ও বিভিন্ন তাত্বিক বিষয়ে রামূমাহন রায় 

নান। প্রবন্ধ 

অন্তান্তেরা রামমোহনকে গালাগালি দিতেন আর “রামমোহন শাস্মীয় বিচার 

বা ব্যাখ্যা! করিতেন যথোপযুক্ত ধীরতা ও গান্তীর্ষের সহিত 1৯৫ কৃষ্ণমোহনও 

গুড়ম সভার আক্রম.ণর উত্তর এই ভাবেই দিতেন । এই বুক্তিনির্ভরতাই 
প্রগতির লক্ষণ। আমাদের দেশে পণ্ডিতী কলহে এই গালাগালিই এখনও 

পর্য্যন্ত চলে । রসরাজ এবং ভাস্কর পত্রিকায় অপগুতী কলহের ক্ষেত্রেও এই 

রীতি ছিল এবং প্রায়ই ইহ অশ্লীলতার পর্যায়ে নামিয়া আসিত। প্রগতি- 

কামীদের মধ্যে এই রুচিম্মলন কখনও লক্ষ্য কর! যায় নাই। 

পুরাতন বাংলা! কবির ( দাশু রায়, ভরতন্দ্র, র:মপ্রসাদ সেন ইঃ ) 

ও কাব্যের বিষয়ে গবেষণার হ্ত্রপাত ১.১ ৮০ ০০ সঙ্বরচন্ত্র গুপ্ত 

চ|রুপাঠ-.... ১১০১ শত 55 তত অক্ষয়কুমার দত্ত দে 

প্রাচীন হিন্দুরদিগের সমুদ্রধাত্রা বিষয়ক প্রবন্ধ- ..*৮.. * রঃ 

সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশান্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব__ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 

মামাদের খুব সৌভাগ্য যে বিগ্ভাসাগর এই সমালোচনাটি বাংলায় করিয়া- 

ছিলেন ১৮৫৭ খ্রীঃ । উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীর রুচি এবং রসবোধে কি আমূল 

পরিবর্তন ঘটিতেছিল তাহার সাক্ষা এই ক্ষুদ্র সমালোচনাটি। সুকুমার সেন মহাশয় 

বলিয়াছেন যে, এই প্রবন্ধে সাগর মহাশয়ের “অসাধারণ রসজ্ঞতার' পরিচয় 

আছে। কিন্তু এই রসবোধ যে পূর্বতন শুদ্ধ আদিরসবিলাস নহে, ইহ! ষে 

এক নূতন রসবোধ তাহ] এঁ রচনার ছত্রে ছত্রে স্থপরিস্দ্ট। বিগ্ভাসাগর বিভিন্ন 

স্কৃত কাব্য ও নাটক বিচার প্রসঙ্গে বারে বারেই প্রচলিত পণ্ডিতী কচি ও 

বিচারপদ্ধতির প্রতি শ্লেষাত্মক কটাক্ষ করিয়াছেন £ যেমন রবুবংশ সম্পর্কে, 

«কিন্ত এতদ্দেশীয় সংস্কৃত-ব্যবসায়ীরা এমনই সহৃদয় ও এমনই রসজ্ঞ যে 
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সংস্কৃতভাষার সর্বপ্রধান মহাকাব্য রঘুবংশকে অতি সামান্ত কাব্জ্ঞান করিয়! 

থাকেন।” এবং শিশুপাল-বধ সম্পর্কে “কিন্ত ভারতবর্ষীয় পশ্তিতের! যে ইহাকে 

সর্ববোতকৃষ্ট মহাকাব/ বলিয়া! নিদশ করিয়া থাকেন ইহা কোনোক্রমেই অঙ্গীকার 

করিতে পারা যায়না । সম্যক্ সহ্ৃদয়তা থাকিলে ***৮*।॥ শেষে নৈষধ 

সম্পর্কে, “কিন্ত এতঙ্দেশীয় লোকেরা, বিশেষতঃ নৈয়ায়িক মহাশয়ের, এমন 

অত্যুক্তিপ্রিয় ও অনুপ্রাসভক্ত যে তাহার! সকল কাব্য অপেক্ষা নৈষধচরিতের 
সমধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন।”৯৬ নূতন যুগের মানুষের এই যেনূতন 

রুচি, যাহা বহিরঙ্গ অপেক্ষা অন্তরঙ্গকে বেশী মূল্য দেয়, 9:কেই সবস্থ 
মনে করেনা, বরং সাহিত্য জীবননিষ্ঠ হইল কিনা ইহাই মুখ্যত দেখে__ইহা 

পশ্চিমের সঙ্গে সম্পর্কের প্রত্যক্ষ ফল।৯৭ জীবনকে নৃতন করিয়া দেখিবার 

বাসনার ফলেই এই নব রসবোধের উদ্ভব। নিষ্পাগ্ঘ রসটি বীর কি আদি 

ইহ! বিচার করিবার বদলে এই রসবোধ প্রথমে দেখে সাহিত্য জীবনানুগ 

হইয়াছে কিনা । বিগ্ভাসাগর তাই কালিদাসকে স্তৃতি করিতে গিয়া! বলিয়াছেন 

কালিদাসের সবই যেন স্বভাবোক্তি অলংক।র। 

জ্ঞানোপার্জন সভার পঠিত 
বিভিন্ন গুরু গ্রবন্ধাবলী-_ কষ্চমোহন বন্দোপাধ্যায় 

দক্ষিণ[রঞ্জন মুখোপাধ্যায়? 

এইগুলি হইতে আমরা বুঝিতে পারি 

নব্য বঙ্গের অন্বেষা ও অনুসন্ধিৎসা 

কত বিচিত্র পথে চলিয়াছে। 

এগুলি ছাড়া, এই ধুগে অন্তত ঢইখা(ন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৯৭ক, 
কয়েকখানি ব্যাকরণ, এবং কয়েকখানি অভিধান জাতির ভাযা-চেতন! প্রমাণ 

করে। প্রবন্ধের মধ্যে আরও ধরিতে হইবে খিগ্ভাসাগরের নানা সমজ-সংস্কার 

মূলক রচনা ও বিতর্ক, অক্ষরকুমারের তত্ববোধিনীতে খিচিত্র-বিষম্নক প্রবন্ধ, 

প্যারিটাদ ও রাজগেন্দ্রলাল মিত্রের সারগর্ড রচনাসমূহ_-এক কথায় তৎকালীয় 

পত্র-পত্রিকায় সংখ্যাহীন এই জাতীয় রচনাপুপ্র | তৎকালে সপ্ঘোতুক্ত বুদ্ধি যেন 

্বর্গ-মত্য বিহার করিরা বেড়াইতে লাগিল । ডনিশ বছরের 1):9219 [11019 

05226 এ 25106 এর সমালোচনা করিবার সাহস র।খিতেন ! 

আলোচ্য যুগে ন।ম দেখিয়া নাটক চেনা যাইত না। “কৌতুকসর্বস্ব নাটক, 

কি প্রেম নাটক" নামে নাটক হইলেও কাজে নয়। কারণ এগুলি শুধু 

গগ্ভেপগ্যে রচিত পাঠোপযোগী অন্থবাদ গ্রন্থ । যেগুলি অভিনয়োপযোগা 

ব| অভিনয়ের উদ্দেশ্তে রচিত নাটক, সে মৌলিক বা অনুবাদিত যাহাই 



যুগন্ধর মধুহদন ৯৩ 

হউক) সেগুলি বেশীর ভাগই উদ্দেস্ত-গ্রণোর্দিত। কল/কৈবলাবাদীদের 

এ যুগে ভালো লাগিবার মত প্রায় কিছুই নাই। সাহিত্যের অন্যান্ত শাখায় 

এই প্রচারপরায়ণতা স্ফুট হইলেও নাটক ও প্রহসনে ,সেইটাই প্রধান উপজীব্য 

হুইয়| উঠিয়াছে। তাহার কারণ নাটক হইল সর্বাপেক্ষা বেণী সমাজ- 

মুখাপেক্ষী শিল্প । সমাজ-মানসের প্রতিফলন তাই সর্বগ্রথম নাটকেই ঘটে। 

বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, স্রাপান, বেশ্তাসক্তিত_এই কর়টি 

বিষয়বন্তকেই সেকালের সার্থক-অসার্থক বেণীর ভাগ নাটকেরই মূল বল! 

চলে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনের ততকালে এইগুলিই ছিল পাপমুল (৬1০99) । 

রামমোহনের পৌত্ুলিকতার প্রতিবাদ বা সতীদাহ প্রথা লইয়! সম্ভবত কোন 

নাটক লেখা হয় নাই। তাহার কারণ এ ছুটির কোনটারই মঞ্চে রূপায়িত 

হওয়া সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া তখনও বাংলাভাষা, বিশেষ করিয়া গদ্ঠ নির্মীয়মান । 

প্রথমে অবগ্ত সংস্কৃত ও ইংরাজী নাটকের অনুবাদ দিয়াই এদেশে অভিনয় 

গুরু হয়। কিন্তু মৌলিক রচনা আসে সমাজসংস্কারের তীব্র জোয়ারের 

ফেনায় ভর করিয়া_-গুরু হয় রামনারায়ণের পুরস্কার-পাঁওরা' নাটক কুলীনকুল- 

সর্বস্ব দিয়া আর শেষ হয়, বলা চলে না, পরিণত হয়, অত্যাচারী চা-করদের 

মুখোশ খুলিয়া দিবার জন্য লিখিত “চা-কর দর্পণ" নাটকে । দেখা যাইতেছে 

যে, সমাজ-সংস্কার-বাসনাই যে নাট্য প্রচেষ্টার মূলে আছে শুধু তাহাই নয়, 

নাট্যকারেরা শুধু রসন্থষ্টির জন্ত নাটক লিখিতেছেন না বলিলেই চলে। 

পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্রের যুগেও স্বাদেশিকতা ছিল নাটকের মূল উপজীব্য 

অবশ্ত রূপায়নের পদ্ধতিতে পার্থকা ঘটিযাছিল এবং রামকৃষ্ণের প্রভাবে তাহাতে 

প্রচুর ভক্তিরস মিশিরাছিল। কিন্তু প্রথম থুগে ৭12012 101 160022015 

.5279 ই মূল কথ।। এবং সেই কারণে প্রথম শ্রেণার নাটক সে যুগে টি 

হয় নাই বলিলেই চলে। এমনকি মধুহুদনের নাটক ধাদ দিলেঃ বিশুদ্ধ 

শিল্পবিচারে নীলদর্পণও ক্রটপুর্ণ ঠেকে । কিন্তু দীনবন্ধুর সংস্কারের আগ্রহ 

শিল্পীর সে নৈর্যক্তিকতার কামনাই করে না। সেই জন্য শুধু দীনবন্ধু নয়, 

'অন্যান্ত প্রায় সকলেই সে যুগে 01909900150. মধুস্থদন প্রহসন দুটিতে 

কিন্তু প্রচারণার আশ্রয় লইলেও (তাহা সোজান্জি নয়) অন্য সৃষ্টিগুলিতে 

তাহার বু উধের্ব উঠিয়াছিলেন। তিনি তাই সে যুগের মহত্বম শিল্পী । 

এরই সকল নাটকের প্লটের ভিত্তি তাহা! হইলে সংস্কার-চিকীর্যার সঙ্গে 

স্কারবিমুখিতার ্বন্দ_এবং এই স্ুত্রেই প্রথম সত্যকারের ট্র্যাজিডি বাংলা 

শাহিত্যে প্রবেশ করে। সেখানি উমেশ মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটক । ইহার 

আগে ট্রাজিডির চে! হইয়াছিল ১৮৫০ [সন ১২৫৮] খ্রীঃ যোগেশচন্্র গুপ্তের 
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[?)] কীরিবিলাস নাটকে । কিন্তু এখানির নাট্য-গুণ না থাকায় উমেশ মিত্র 

মহাশয়কেই বাংলাভাষায় প্রথম ট্রযাজিডি-লেখকের সম্মান দিতে হয়। দুইজন 
নাট্যকারই সচেতন যে তাহার! নুতন কিছু করিতেছেন, এবং ছুইজনেই ট্র্যাজিডির 

প্রবর্তন সম্পূরক দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়াছেন। উমেশচন্ত্র বুঝাইবার চেষ্টা 
করিরাছেন যে, নাড়। দিয়া ব্যক্তির চরিত্র পরিবর্তন করিতে হইলে ট্র)াজিডিই 

উপযুক্ত মাধ্যম আর যোগেন্দ্গুপ্ত রসান্ভৃতির দৃষ্টিকোণ হইতে বলিতেছেন, 
«“অত্যল্প বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে শোৌকজনক ঘটনা আন্দোলন 

করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ স্ুখোদয় হয়... ।” এই ছুই ভূমিকা পাঠ করিলে 

ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ এবং সেই সঙ্গে নৃতন 
জীবনবোধ-প্রস্থত রসানুভূতিই ট্র)াজিডি স্থষ্টির জন্য দায়ী। যখনই প্রচলিত 

সমাজব্যবস্থ। ব্যক্তির সম্যক্ স্ফুরণের পথে ছুলজ্ব্য বাধ! হইয়া দাড়ায় তখনই 

নব শক্তিতে উদ্দীপ্ত পুরুষ একাকী তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মবলি 

দেয়। এই নবশক্তি সব সময়ে যে কল্যাণকর “তাহা নয়। কল্যাণকর হয়ত 

স্লেই শক্তি হইতে পারিত অনুকুল সামাজিক পরিবেশে কিংবা আত্মপ্রকাঁশের 
কোনে! মহত্তর মাধ্যম পাইলে । যেমন 1190০20]এর দুরাকাজ্ষা কোনো 

শ্রেয়োতর মাধ্যম পাইলে হয়ত রাজহত্যার পথে যাইত না। কিন্তু এ 

সামাজিক পরিবেশে ম্যাকবেথের জীবন ট্র্যাজিক না হইয্বা উপায় নাই। ইহার 

অর্থ এই নয় ষে, সমাজ আর ব্যক্তির দ্বন্দের নিরসনের সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাজিডিরও 

লোপ ঘটিবে। কেন না এই দ্বন্দের নিরসন একেবারেই হইয়া ষাইবে এমন 

কোনো লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে না বরং নূতন নূতন সমাজ-ব্যবস্থা নুন 
নৃতন ঘন্দের স্থষ্টি করিতেছে । বাংলাদেশে উনিশ শতকের মাঝামাঝি এই 
ছন্দই জটিল আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং তাহাই ট্র্যাজিডির জন্ম 

দিয়াছিল। (এই ই্র)াজিক চেতনার কাব্যিক প্রকাশ “মঘনাদবণ, 
মহাকাব্যে আর নাটকীয় স্ুষ্ঠ, প্রকাশ “কুঝ-কুমারী নাটকো? )।৯৭৭ 

ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দের মুখ্য এবং গৌণ বূপের কথা আলোচিত 

হইয়াছে। প্রগতির সঙ্গে রক্ষণশীপতার যে বিরোধ সেইটিই দ্বন্দের গৌণ বূপ। 

আর ব্যক্তির স্ফুরণের পথে পরাধানত। যে বাধা স্থাপন করিয়াছিল, যাহা 
মধুহুদন, রসিককৃষ্ণ, রামগোপাল, বিগ্ভাসাগরের মত ব্যক্তিকে মহত্বের এবং 

সার্থকতার উচ্চতম শিখরে উঠিতে দেয় নাই, যাহা মধুস্থদনকে মক্কেলের 

খোৌঁশামোদ করিতে আর বিগ্ভাসাগরকে গর্ডন ইয়ং আর হাপিডের কাছে 

পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিল, যাহ। দীনবন্ধুকে কোনোদিন প্রাপ্য 

উন্নতি লাভ করিতে দেয় নাই, যাহা দেণীয়দের জন্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের. 
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পদকেই চূড়ান্ত করিয়! রাখিয়া সকল উচ্চাশার মুলে কুঠার হানিয়াছিল, সেই 
রাজনৈতিক বাধাই আরও মূলীভূত বলিয়া তাহাকেই মুখ্য দ্বন্দ বলা হইয়াছে । 
কিন্তু মধুস্থদনে ছাড়া আর কাহারও মধ্যে এই দ্বন্দ সাহিত্যিক রূপ গ্রহণ 
করিল না। এই কারণেই মধুস্থদন যুগন্ধর ৷ মধু্ছদনে যে ব্যক্তির পৌরুষের 
অহেতুক পরাজয়ের চেতন তাহার মূলে আছে জীবনের এই বাস্তব পরাজয়। 

এমন কি কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহতাড়িত হুইয়া রক্ষণগ্নালতার বিরুদ্ধে 

যে ইংরাজী লেখনী আঘাত করিলেন সেই আঘাতের মূল কথা সনাতনীদের 

সঙ্গে নবতনীদের দ্বন্দ; পৌরুষবন ব্যক্তির জীবন অন্ত যে মৌলিক কারণে 

পিষ্ট হইতেছে তাহ। তাহার দৃষ্টির অগোচরেই রহিয়া গেল। অবশ্ত ১৮৩১ খঃ 
এই চেতনা আশা করাও হরত ভুল। ১৮৩১ খাঁষ্টান্দের ওরা ডিসেম্বরের 
সমাচার দর্পণে কষ্চমোহনের %]:11০ 75156010650, নাটক সম্পর্কে লেখা 

হইয়াছে ঃ *...গ্রন্থকতা বাবু কষ্চমোহন বন্দ্যোর স্থানে আমরা তাড়িত 

নামক এক নাটকপ্রন্থ প্রাপ্ত হইলাম । এ গ্রন্থ তিনি অতি নৈপুণ্যরূপে রচনা 

করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষা এ বাবুর দেগার় ভাষা নহে অতএব ইহা বিবেচনা 

করিলে তাহার এ ভাষাতে লিখন অত্যুন্তম জ্ঞান হয় কিন্তু কলিকাতাস্থ 
লোকেরা এইক্ষণে যে প্রকার দলাদলে বিভক্ত আছেন তত্ষ্টে এ পুস্তকের মর্ম 

প্রকাশ করা আমাদের সুকঠিন। তাহাতে লেখেন যে ব্রাঙ্গণেরা আপন 

শিষ্যেরদিগকে ফাঁকি দিয়াও এ শিষ্যেরদের ভ্রান্ততাপ্রযুক্ত ধনোপাজ্জনে প্রাণ- 

ধারণ করেন। অপর লেখেন যে হিন্দুরদের ভাগ্যবান লোকেরা ধর্মবিষর়ক 

বিধি পরিত্যাগ করিয়া লাম্পট্যাদিতে আসক্ত আছেন যগ্পি ঈ হার এতঙ্রপ 

দোষ অর্পণ করা কঠিন বোধ হয় তথাপি তাহ! যে অধথার্থ নহে ইহা 

কহিতে আমাদের সঙ্কোচ নাই। রাজধানীনিবাদি লোকেরদের আচার ব্যবহার 
সকল শিথিল হইয়া গিয়াছে । এবং বাহার! নাস্তিক বলিয়া সংপ্রতি হিন্দৃধ্ম 

ত্ক্ত ব্যক্তিরদিগকে তিরস্কার করেন তাহারা বদি আপনারদের পরমমান্ত 

ধর্মশাস্ত্রের দ্বারা বিচাপিত হন তবে তাহারাই পরম দোষী হইতে পারেন |” ৯৮ 

কাব্য 

বিশ্মিত হইতে হয় 10610810র ১৮২৭ খাষ্টাবৰের লেখা “আমার 

স্বদ্দেশের উদ্দেশে' কবিতা পাঠ করিয়া । রক্তে পুরা ভারতীয় না হইয়াও, 

জাতীয়তা-বোধ যে রক্ত-নিরপেক্ষ এবং স্বাদেশিকতা মানে যে দেশে জন্মিয়! 

মানুষ হ্ইয়াছি তাহাকেই ভালোবাসা_ইহা তিনি জীবন দিয়া ত প্রমাণ 

করিলেনই-:লেখাতেও তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ভারতের ভগ্রদশা দেখিয়! 
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মর্মাহত হইয়াছেন । 17)০:০219 স্বভাবতই ইংরাঁজীতে লিখিয়াছেন কিন্ত 

তাহার প্রভাবের গভীরতা ভাবিয়া দেখিলে তাহার ইংরাজী লেখাকেও 
তৎকালীয় বাংল! সাহিত্যর একটী সাংগঠনিক ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে 

হয়। আজকের দিনের ইউরেশিয়ানদের ভারতের প্রতি মনোভাবের সঙ্গে 
[06109210র এই মনোভাবের আকাশপাতাল পার্থকয। আমাদের আরও 

বিস্ময়ের কারণ এই যে কোনে! বাঙালী বা রক্তে ভারতীয় কেহ এই চেতনায় 

দীপ্ত হইবার আগেই 106:9%109 চোখে আঙ,ল দিয়া দেখাইয়া দিলেন 

ভারতের পতিতাবস্থ।। ইহার তিন বৎসর পরে কানীপ্রসাদ ঘোষ প্রথম 
দেশপ্রেমমূলক কবিতা ইংরাজীতে লেখেন। 10210510র ০ [1019 

219 96৮5 12110 ভারতের যে দুর্দশার কথা বলা হইয়াছে তাহার 

মধ্যে রাজনৈতিক পরাধীনতার কথ। স্পষ্ট করিয়া না থাকিলেও পাঠকের 
বুঝিতে কষ্ট হয় না তিনি কিসের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন £ 

11 001৫116১210] 611% 09 01 5101% 0856 

4 10920059058 17919 0110160. 1011110 017% 1020, 

4110. 01510110060. ৪5 ৪. 0615 1101. ৮৮95৮, ৯৮ক 

ড11212 15 0096 21915, চ্10516 0126 16৮০161100 1109৮ ? 

1105 62516 0:111917 13 01791115000 1] 2, 1950, 

48110. ?709৮111175 11 029 10919 0056 21৮ 019. : 

1179 10711150151 17202 110 19900 6০ ০০৬০ 101 01366 

59৮6 015 52.0. 5691% ০0£ 01) 1101901১০০০ 

(77915661 9৫000217919. কাব্যের উৎসর্গপত্র ) 

[০:9219 র বিভিন্ন কবিতায় এই ম্বাদেশিকতার প্রকাশ হইতেই আমরা 
বুঝিতে পারি তাহার শিষ্েরা৷ দেশোন্নয়নের এ তীব্র বাসনা কোথা হইতে 

* পাইতেন । আবার 71560০97॥ ০৫ 01: 518 কবিতায় ডাক দিয়া কৰি 

বলিতেছেন £ 

[31556108016 56126109015 12110. 01126 1015919 

10172 012911] 2, 51226 285০১ 

4120 ১0961115001: 06819020. 1712.0) 

(0155 [1590010 6০ 6112 919০. 

ইহাই হইল সেই কণ্ঠস্বর যাহ! মুক্তির প্রেরণ। জাগায়। ইহার মধ্যেই কি 
. ফরাসী বিপ্লবের সুর, ১15611/র ১০? 6০ 026 11০0 91140519110 এর 

সুর ধ্বনিত হইতেছে না? এই হত্র কর়টির ভিতরে যেন £910) 781116) 
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এ০6215011) 7২9015520. এবং 0০৫?) এর মিলিত কণ্ঠস্বর শোন। যার। 

আবার 1)010239ই, ইংরাজীতে হইলেও, বাংলার মাটিতে প্রথম 00900 

ক[হিনী-কাব্য লেখেন 17815661 ০£ 00175176219, ( অসম্পূর্ণ )। তিনিই 

প্রথম এদেশে, কবিতাতে হইলেও, কবি-কল্পনার প্রকৃতি সম্পর্কে রোমান্টিক 
মতবাদের প্রবতক £ 

কবিতা (1296) 

১৮০ 1110.011595,--৮713211 (116 ০0101011001 10191196190 

৬10 0096 061105903 1911191125 10100 16 10৮9, 

10 109৮1105 16915) 6০ ড57% 1916016 1169,560,__ 

4৯110 006] 09021 21] 016201910 ৮71101% 2০9৮১ : 

[০৮ 117 0116 0691) 2205505 01 115 568. 

4৬110 110 69 171511950 1[0111121250, 16 10109111165 ) 

০৮105 (110 29012100 3159195 01 4১1971)%, 

(01: 01:5510 015500১ 01 5৮৮০০6 162112975 10010 65) 

(01 (111010517 1591 ৮11001116১১ ০01 2:01115 ) 

ইহা যেন 4৬ $1105001010 11705 70০৪0 এ 9109155519995- 

এর কবি-বর্ণন1। মধুস্দনও এই রীতিতেই মধুচক্র তৈয়ারী করিয়/ছিলেন। 
ইহার পরেই নাম কনিতে হয় কাখাপ্রসাদ ঘোষের । ইনিও কবিতার 

ডিরোজিওর শিষ্/। হবে হহার মধ স্বদেশপ্রেম আরও বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ 

করিযছে । ইংর[গীতে ইনি বাসলীণ। এবং বাঙালীর অন্তান্ত -২সব লইরা 

কবিত| লিখি! চেন, থেমন লিখির়/হেন মধুস্ছদন চতুদশপদী কবিতাবলীতে। 

নব্যভাবের বাংল! কবিতার প্রথম আবিভাব লইয়া মতবিরোধ আছে। 

সুকুমার সেন মহাশর ভ।রতচন্দের জীবন-বেদ ব। বিষরবস্তর মধ্যে এমন কিছু 

আধুনিকতা দেখিতে পান নাই ৯৯ কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, 

“তাহার আদশ ছিল ভারতচন্ত্র। এই হিসাবে ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীনপন্থী। 

নবীনত্ব দেখা দিল তীহার কবিতার বিষয়বস্ততে । ব)ঙ্গরচনা ত ছিলই, কেন 

না ইহাতেই তাহার কবি-প্রকৃতির মুখ্য প্রকাশ। উপরন্ত নীতি-আদর্শ, 

দেশপ্রিয়তা, সমাজ-সেবা, ঈশ্বর ভক্তি ইত্যাদি নৃতনতর বিষয়ে কবিতা লিখিয়া 

এবং ইংরেজী কবিতার অনুবাদ বা অনুকরণ করিয়া ইনি নৃতন পন্থা নির্দেশ 

করিলেন ।”১০০ কিন্তু শশিভৃষণ দাশগুপ্ত মহাশয় ভারতচন্ত্রকে ত নৰ মানবতা- 

বাদের কবি বলিতেছেনই, ঈশ্বরগুপ্তকে এবং ভারত আর ঈশ্বরের মধ্যবর্তী 

কবিওয়াল৷ টগ্লাওয়ালাদেরও তিনি মানবতাবাদের কবি বলিতেছেন এবং 

৭ 
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মধুহুদন প্রমুখ কবিদের পথনির্মাতা বলিয়া ই'হাদেরই মনে করিতেছেন । শশীবাবু 
বলিতেছেন, “ভারতচন্দ্রের প্রধান কাব্যখানি “অননদামঙল ।%""কিস্ত সকল 

অনুষ্ঠানকে ব্যর্থ করিয়া এই দেবী-মাহাত্ম্যকে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিয়াছে যুগধর্ম, 
সেখানে প্রধান হুইয়৷ উঠিয়াছে মানুষ ।...ভারতচন্দ্র যে শুধু বিগ্যানুন্দরের স্থলতম 
আদ্দিরসের বাড়াবাড়ি দ্বারাই তাহার কাব্যকে মানবীয় সুর দান করিয়াছিলেন 
এমন কথা মনে করিলে ভারতচন্দ্রের উপর অবিচার কর! হইবে। এখানে 
সেখানে টুকরা টুকর] হইয়া ছড়াইয়া আছে তাহার মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গী ।.... 

“দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান'....দেবীর নিকটে কোন মোক্ষমুক্তির 

বর নহে,__রাজ-এই্বর্ষের বর নহে,__খেয়াঘাটের পাটনীর শুধু প্রার্থনা-__"আমার' 
সন্তান যেন থাকে ছুধে-ভাতে' ! বুঝিতে পারিতেছি সাহিত্যে জীবনকে কত 

নিবিড় করিয়া পাইতে আরম্ভ করিয়াছি,-একটি সহজ সরল প্প্রার্থনাঁয় 

খেয়াঘাটের পাটনীর মনের আকাজঙ্ষাটি কেমন মধুর হইয়া উঠিয়া কাব্যকে 
কাব্যত্ব দান করিতে আরম্ভ করিয়াছে ।” কিন্ত একই সঙ্গে দাশগুপ্ত 

বলিতেছেন, “ভারতচন্দ্রের পূর্বে মুকুন্দরামের ভিতরেও আমরা পাই এই জাতীর 
সুকুমার মানবীয় স্পর্শের সন্ধান” তাহা হইলে কি ষোড়শ শতক হইতেই 

এই নব মানবতাবাদ আমাদের সাহিত্যে এবং জীবনে আসিতে শুরু করিয়াছে? 

আবার গোপাল হালদার মহাশয় তাহার বাংল! সাহিত্যের রূপরেখায় 

বলিতেছেন, “এ কথা পরিক্ষার, মধ্যবুগ তখন বিগতপ্রায়। অথচ ভারতচন্দ্রকে 

আধুনিক যুগের কবি বলাও অসম্ভব, মধ্যযুগের শেষ কবি বলাও দুঃসাধ্য । 
তার মনের গড়নে আবেগবাহুল্য নেই-_৫সখানে বুদ্ধির প্রাখর্ধই প্রবল, 

ধর্মবোধে তিনি ভারাক্রান্ত নন, দেবদেবীর মানবমানবীর মতোই তার 

নিকটে রসিকতার উপাদান; এহিকতা (96010121165 ) তার চিন্তার 

ও কাব্যের স্বাভাবিক গুণ, তিনি কালিক!কে দিয়ে সুন্দরকে ত্রাণ করান 

কিন্ত বিষ্ভা ও সুন্দরের বিহারকে বুন্দাববী অপাধিবতায় শোধন করিয়ে 
নেন না 1.*এই বুদ্ধির ওজ্জলায, এই এহিকতাবাদ ও প্রণয়রচনায় বাস্তবতাবাদ 

_-আধুনিক কালধর্ম ।........তথাপি ভারতচন্দ্রের কবিতা একালের নর়-তা 

অষ্টাদশ শতকের ছাড়া আর কোনে! কলের নয়। কৃত্রিম কালের তা কৃত্রিম 

সৃষ্টি ;__-তার মানুষও কৃত্রিম 1৮১০২ 

* এদিকে ঈশ্বরগুপ্ত সম্পর্কে শশিভৃষণ দাশগুগু মহাশর বলিতেছেন, “ভারত- 
চন্দ্রের পরে প্রা এক শতাব্দী জুড়িয়া চলিয়াছে কবিওয়ালাদের যুগ 1১বাঙলা 

সাহিত্যের ইতিহাসে অসাবধানে-অবজ্ঞত এই কবিওয়ালাদের যুগটি বিশেষ 

প্রণিধানযোগ্য । কারণ, ভারতচন্দ্রের ভিতরে আমরা দেখিতে পাইলাম যে নব- 
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মুগের সন্ধান, কবিওরালাদের সঙ্গীত ও কবিতাগুলির ভিতর দিয়া আমর! স্পষ্ট 
করিয়া পাই সেই যুগ-পরিবর্তনের পরিচয় ।**কবি ঈশ্বরগুপ্তের ভিতরে আসিয়া 

দেখিতে পাইলাম, মানুষের সাহিত্যের বিষয়বস্ত মুখ্যতঃ মানুষ । মাঝামাঝি 
কবি হিসাবে ঈশ্বরগুপ্ের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে নবধুগের মানুষ হইয়াও তিনি 
থাটি দেশীয় কবি, এবং খাটি দেশীয় ধারার তিনিই শেষ কবি 1....পশ্চিমের 

আলোকপাতে তাহার ভাব বা ভাষার ভিতরে কোনও রঙ ধরে নাই ।”১০৩ 

নব মানবতাবাদের কবি হইরা তিনি আবার দেশীয় ধারার শেষ কবি 

হন কি করিয়া? তাহ! হইলে কি তিনি মানবতাবাদের দেশীয় রূপ প্রন্ফুট 

করিয়াছিলেন আর মধুহদন (রঙ্গলালও ) বিদেশীয়? নবধুগকে তিনি 

অঙ্গীকার করিলেন আবার ধারাটিও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বিশু হইল ! এখানে 

কি শশীবাবু 0926911% এবং 9:07এর (বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের পার্থক্যের) কথ! 

বলিতেছেন? তিনি কি বলিতে চান যে, নৃতন ভাবধার! ঈশ্বরগুপ্ত যে ভাষায় 

প্রকাশ করিতেছিলেন সেই ভাষা, ইংরাজীর সঙ্গে সম্পর্কবিহীন খাটি বাংল! 

ভাষা-_তাহাতে তখন বিদেশীয় ছেোশায়। লাগে নাই ? মধুস্দন বা তৎপরবর্তী 
কালের কবিদের ভাষা! আর তেমন খাটি দেশী নহে--তাহাতে যেন সমুদ্র- 

পারের গন্ধ। 
ভাষার প্রশ্নে আসিবার আগে এই নব মানবতাবাদের কথাটি আলোচনা 

করিয়া লওয়! যাক । 

দাশগুপ্ত মহাশয় মুকুন্দরাম, ভারতচন্ত্র এবং ইশ্বরগুপ্তের মাধ্য একই 
প্রকারের জীবনমুখিতা ও এঁহিকতা লক্ষ্য করিয়াছেন-_-অবশ্ত পরিমাণের 

তারতম্য আছে বইকি। আর এই নব মানবতাবাদ [মানবতাবাদ আর 

এহিকতা কিন্তু এক জিনিষ নহে। উল্লিখিত তিন কবির মধ্যে এহিকতার 

আন্তত্ব নিশ্যয়ই আছে। কিন্ত মানবতাবাদ আছে কিনা সন্দেহ । ইংরাজী 

56001215111 এবং 10112)9111510) যে এক কথা নয় ইহা ত সর্বজনবিদিত । 

আবার ইহাও সত্য যে 11111211151)এর কেন্দ্রে আছে 5600191105 | 

পার্থক্য হইল এই যে নিছক 96০%12116/ বা এহিকতা মানুষের মহৎ 

সম্ভাবনায়, মানুষের অন্তনিহিত মহত্বে বিশ্বাস নাও করিতে পারে ; এহিকতা 

শুধুমাত্র আত্মপরতায় পর্যবসিত হইতে পারে। মানবতাবাদ মানুষের স্বরাট্- 

সাধনার তত্ব আর এঁহিকতা হইল কেবল ছুধে-ভাতে থাকিবার তন্ব। ] 

আবার মধুশ্দন প্রমুখ শিরীদেরও জীবনবেদ। তাহা হইলে কবিকম্বণ 

হইতে মধুহদন, এবং তাহার পরে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মানুষের ভাবলোকের 

কোনে! মৌলিক পরিবর্তনই হয় নাই--এই কি দাশগুপ্ত মহাশয়ের বক্তব্য? 
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ইংরাঁজ কবি চসারের ক্যাণ্টারবেরি টেল্স-এ এহিকতার কিছু অভাব 

নাই। তাহার সাহিত্যেই প্রথম মানুষের সাক্ষাৎ পাই চতুদর্শ শতকে । 
আবার এঁহিকতায় পোপও কিছু কম যান না। উনবিংশ শতকের প্রথম 
তৃতীয়কে যে রোমান্টিক কাব্য জন্মাইল তাহার মধ্যেও প্রধান সুর এহিকতার। 

কিন্তু আমরা যে অর্থে রোমার্টিক কাব্যের এঁহিকতার কথা বলি সেই 
অর্থে চসারের কিংবা পোপের কাব্যের এঁহিকতার কথা বলি না। 0915 
4১055 আর 101015525এর এহিকতার প্রকৃতি নিশ্য়ই এক নয়। কেহ 
কেহ 01790061এর 17111712,71511)এর কথা বলেন । কিন্তু কখনই তাহার। 

চতুর্দশ-শতকের এঁহিকতা-সর্বস্ব 11101011510) আর রোমান্টিক যুগের 

মান্থুষ-সর্বস্ব 1111111211510কে এক করিয়া দেখেন না। 01190061এ 

মানুষ প্রধান নয় এই অর্থে যে মানুষকেই তিনি চরম ও পরম বলিয়া 
গ্রহণ করেন নাই। ৪119110% বা [6205 বা 7721119 তাহাই করিয়া- 

ছিলেন। চসার কখনও বলিতে পারিতেন না, পোপও নয় 4 610£ 

০9110621065 19 ৪ ]0৮ 1০1 ০৮1 

কিংবা 

1110 10517 ০৫ (179 11719612001 6112 509 

০1 0116 11191106100] 0116 1110110 

0172 06৮০9610911 60 50911196111115 29] 

[327%9110. (116 510110 ০৫ ০2 59110, 

অতএব কবিকঙ্কণ বা ভারতচন্দ্রের এহিকতাকে আধুনিকতার লক্ষণ 
বলিরা ধরিলে চলিবে না। আর কৃষ্ণচন্দ্রের সভার কৃত্রিম ভাববিলাসে 

লালিত ভারতচন্ত্রের ত নয়ই। তাহা হইলে ত ইংলণ্ডের [২6591210101 

বুগের অশ্লীল (কিন্তু এহিকতায় পরিপুর্ণ_ঠিক ভারতচন্ত্রের মত ) সাহিত্যকে 

আধুনিকতার চূড়ান্ত বলিতে হয়। কোনে ইংরাজ-সমালোচক তাহা! বলেন 
নাই যদিও সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে নূতন-দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনে যুক্তিবাদ স্বপ্রতি্ঠ 
হইবার সম্ভাবনা ঘটায় 10:56 হইতেই কোনো কোনো সমালোচক 

আধুনিক যুগের আর্ত বলিয়া! গণ্য করিলেও বেশীর ভাগের মতেই নূতন যুগের 

আরম্ভ [60945521005 হইতে এবং [55918561920 যুগের রাজসভা- 

সাহিত্যকে সকলে কৃত্রিম আখ্যাই দিয়াছেন । [অনেকে ইংলগ্ডের [:68858- 
21009কে প্রথম 1২0177911610 যুগ ও 11100150191 1২501116101 এর 

সমকাপীন' নব-জাগরণের দ্বিতীয় পর্ায়কে দ্বিতীয় 7২০11272620 যুগ বলেন। 
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[২6115819527105 যুগের দীপ্ত প্রর্ততনা যখন শুকইর। আ।মিল তখনই স্থুন হইল 

[২6592501920 যুগের 1] 

ঈশ্বরগুপ্ত সম্পর্কে দাশগুপ্ত মহাশয় কেন, অনেকেই থাটি বাংলার কথা 

তুলিয়াছেন। তিনিই না কি খাটি বাংলভাথার শেষ কবি। আচার্য কৃষ্চকমল 

বলিয়াছেন খাটি বাংলাভাষার শেষ কবি দাশু রার। এই খাটি বাংল কি? 

বাংল! ভাষাতত্ব বলে ন! যে ভারতচন্ত্র কি ঈত্বরগুপু মহ।শয়ের বুগে বাংলাভাষ। 

খাটি ছিল। ফাসী হইতে আরন্ত করিয়া পোহুগাজ পরধপ্ত সব রকম মিশোলই 

তাহাতে তখন প্রচুব হইয়া গিয়াছে । পরবতীকালে সামান্ত কিছু ইংরাজা 

মিশিয়ছে। অতএব খাটি বাংল! ব! দেধার ধার! বলিতে ইহাবা নিশ্চয়ই এ 

আর্থে খাটি বলেন নাই। মনে হইতেছে ইহার খাটি বিতে ভাষার শব্দ- 

প্রয়োগের বিশেষ ধরনের কথা বলিতেছেন-_বাঙালা ধণণ। বাংলাভাষায় 

পদবিহ্টাসের মূল রাতি সেই দোহার যুগ হইতে আজও চলিখা আসিতেছে । 

যখন হইতে ব|ংল।ভাবার স্থষ্টি হইরাছে তখন হইতেই বাক্যে এই পদবিষ্ঠান- 

রীতি বাংলাভাষ।র মুল লক্ষণ। সেই বিষ্তাসের রাঁতি মধুও খেমন মানিরা 

চলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাণও তেমনি । বাংল। বূলি এবং প্রবচন সকল সাঁথক 

শিল্পাই প্রার সমভাবেই ব্যবহ।র করিয়াছেন । পার্থক্যের মধ্যে এই দেখি যে 

ভারতচন্দ্র সংস্কত ও ফামী হইতে প্রায় সম সংখ/াতেই শব্দ-চরন করিরাছেন, 

মধু এবং মধুত্তর সাহিত্যিকের বেণা ধার করিয়াছেন সংস্কৃত হইতে। কিন্ত 

সংস্কৃঠের সঙ্গে বাংলার সম্পক নিশ্চরই ফাসীর চেয়ে বেধা। অতএব সংস্কৃত 

হইতে ধার করিলে বাংলার খাট রূপ ঘোচে না, যদি ইতিমপ্যে৯ শী হইতে 

ধারের ফলে ঘুণিয়া না থাকে । জথ্বরগুপ্ত ফাসা শব্দ কম ব্যবহার করিয়াছেন । 

বঙ্গ কবিতায় ইংরাজীর বিকৃতি ব্যবহার করিয়ছেন। দেশা শবের প্রয়োগে 

ঈশ্বরগুপ্ত ভারতচন্দ্র অপেক্ষা! অনেক অমািত, এবং অনেক ক্ষেত্রে অতি 

গ্রাম্য বা আত-নাগরিক (০9০1: )1। সেই অতি-গ্রাম্যতা বা অতি- 

নাগরিকতা নিশ্চয়ই খাটি বাংলার গৌরব পাইতে পারে না। তবে অনেক 

ক্ষেত্রে সরল মনোভাবের যে সরল প্রকাশ আছে তাহাই হয়ত অনেককে 

মুগ্ধ করিয়াছে । কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে সেখানে ভাবটি সরল 

ব। সেকালের অনাড়ম্বর জীবনধারা-গ্রন্থত বলিয়ই ভাষার এ সারল্য। 

ভাবলোকে যে জটিলতা, যে হুক্মতা, থে চিকণতা৷ নবভাবে আলোকিত শিক্ষিত 

বাঙালীর জীবনে আসিল গুপ্ত মহাশয় তাহার সন্ধান রাখিতেন না। বিদেশের 

ঠাকুরকে রাখিয়। ঘরের কুকুরকে অভ্যর্থনা জানাইবার কথাটি যেমন সহজে 
গুপ্ত মহাঁশয় বলিতে পারিয়াছেন তত সহজে কি এ কথা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 
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বলা সম্ভব? কিন্তু তাই বলিয়া কি বলিব রবীন্দ্রনাথের বাংলা খাটি বাংল! 

নয়? গুপ্ত কবি সংসার-যাতার কথা বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন £ 

“গুধু প্রাণধারণের শুধু দিন যাপনের গ্লানি'র কথা। 
দুইজনের ভাবে কিছু সাদৃশ্ত আছে কিন্ত তবু কত পার্থক্য। আবার 

এই পার্থক্য আছে বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক । এই পার্থক্য নিশ্চয়ই কোন 

ভাষাগত নয়। নারীর সৌন্দ্ধ্য-বর্ণনা ভারতচন্ত্রও করিয়াছেন। কিন্তু এ ছু'জন 
আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পার্থক্য কি মৌলিক এবং ভাবগত নয়? পূর্বোক্ত ছুই 
জনের কাছে নানী শুধু দেহ আর শেষের জনের কাছে নারী পরিপূর্ণ ব্যক্তি। 

এই দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতাই কবিতার ভাষায় বিভিন্নতার কারণ। 

ঈশ্বরগুপ্ট যে ধারার কবি সেই প্রাচীন ধারার সঙ্গে আধুনিক ধারার পার্থক্য 
মৌলিক-_তাই ঈশ্বরগুপ্তের ধরণের সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে, মধুহ্ছদনের, এবং 
পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ভাষার এত ভিন্নত্ব। ইহা খাটি আর অথাটি 

ংলার পার্থক্য--এ কথ! বলিলে মূল সত্যটি প্রচ্ছন্নই থাকে । 
তাহ] হইলে ঈশ্বরগুপ্তের তথাকথিত স্বাদেশিকতার ব্যাখ্যা কি ? 

আমাদের মনে হয় যে ইশ্বরগুপ্তের স্বাদেশিকত! ( অর্থাৎ স্বদেশের 

কুকুরটিকেও ভালো! বল!) নৃতনকে গ্রহণ ন| করিবার আগ্রহ হইতেই উদ্ভূত 
তাই নূতনের মধ্যে তিনি শুধু মদ খাওয়া, খানা খাওয়া আর বিবির নাঁচ 

দেখিয়াছেন আর মেয়েদের স্কুলে যাইতে দেখিয়! রাগিয়া আগুন হইয়াছেন । 

এই পুরাতনকে প্রতি! করিবার জন্তই তিনি প্রাচীন কবিদের জীবনী 

সংগ্রহ করিয়াছেন ( অবগত ইহাতে আমাদের উপকার হইয়াছে)। এই 

স্বাদেশিকতাকে তাই প্রগতিশীল স্বাদেশিকতা বলিতে পারি না। এ স্বাদেশিকতা 

কেবল পিছন দিকে মুখ ফিরাইতে বলে । অথচ সিপাহী-বিদ্রোহের বেলায় তিনি 

কিন্তু ঝান্সীর রাণীকে কটু-কাটব্য করিতে ও ক্যানিং-এর স্তুতি করিতে িধ! 

করেন না। এক-হাত-ওয়ালা লর্ড হাণ্ডিগ্রের স্ততি করেন শিখদের তিনি 

হারাইয়াছেন বলিয়! । দেশে শান্তিস্থাপন করার জন্ত এবং মধ্যবিত্তের জীবনকে 

নিরাপদ করার জন্য তিনি ইংরাজের কাছে-কৃতজ্ঞ । এ যেন নিতান্ত স্বার্থপরের 

কৃতজ্ঞতা । মিউটিনির প্রতিকূলতা করেন নাই এমন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সেকালে 

প্রায় ছিলেন না বলিলেই চলে কিন্তু তাহারা প্রগতির পথে স্বদেশের উন্নতি 

ঈাহিয়াছিলেন। ঈশ্বরগুপ্ত তাহা চাহেন নাই। ত্বাহার কলিকাতার রেতে 

মশ। দিনে মাছি'ও ভালো লাগে। ই'হার সঙ্গে তুলনায় দাণ্ড রায় মহাশয়ের 

মধ্যে যুগোপযোগী প্রগতিণীলতা সত্যই 'ছিল £ বিধবাবিবাহের গানই তাহার 

প্রমাণ । 
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আমর| সেইজন্য সেকালের কাব্যে আধুনিকতার সুর খুঁজিতে গিয়া প্রথম 
বিস্মিত হই কবিওয়ালাদের এবং টগ্পাওয়ালাদের রচনায় । নিধুবাবুর “নান! 
দেশের নানান ভাষা, ত আছেই। এই স্পষ্ট স্বাদেশিকতার অপেক্ষাও 
নিশ্চিততর নিদর্শন হইল এই কবি বা রচকদের প্রেমের প্রতি নূতন 
দষ্টিভঙ্গীতে ঃ  ভালোবাসিবে বল্যে ভালোবাসি নে 

অথবা 

ষারে তারে মন দিতে বলে গে! (নয়ন আমার ) 

নিবারণ করি যদি অমনি ভাসে জলে গো। 

মন নয় মনেরি মত 

নয়নেরি অনুগত 

বুঝায়্যে রাখিব কত নান] পথে চলে গো ॥ 

ইহ]! কি মনে করাইয়া দেয় না রবীন্দ্রনাথের ঠিক বিপরীত সমস্তামূলক 
কবিতাটি £ 

তবে পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে 

রূপ না দিলে যদি বিধি ছে? 

মনের মিল এবং একনিষ্টতাই যে সার্থক প্রেমের ভিত্তি-স্বরূপ নিধুবাবুর 

এই চেতনা একান্তভাবে আধুনিক অথচ ভারতচন্দ্রের নায়ক শুধু দেহোপভোগেই 
বিদগ্ধ এবং সেই উপভোগ-বাসনাই তাহার প্রেমের আছ্ন্ত। কারণ সে 
নারক নায়িকার ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যে বিশ্বাস করে না। তার 

প্রেম দেহসবস্ব। 

[ এইখানে ময়মনসিংহ-গীতিকার কথা তুলিলাম না কারণ সেখানে 
সাহাদের কাহিনী ব্যক্ত হইয়াছে তাহারা দরিদ্র এবং অন্তেবাসী বলিয়া, 

সমাজের উপরিতলের লোকের জীবনের কৃত্রিমতা ও ভগ্ডামি তাহাদের পাইয়! 

বসে নাই। তাহাদের জীবন তখনও ১৬শ-১৭শ শতান্দীতে অনেকখানি সরল 

ও সহজ, প্রকৃতিচালিত। কুলীনপ্রথা সে সমাজে নারীকে পঙ্ু করে নাই 
আর অর্থনৈতিক জীবনে, সে সমাজে, নারীর দান পুরুষের প্রায় সমান। 

তাই ময়মনসিংহ-গীতিকায় আছে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম, জাতি-মৈত্রী, সরল হৃদয়- 

বেগ। কিন্তু এই স্বতংস্ফর্ততা আর আমর! যে নবধুগের চেতনার কথ! বলিতেছি 
তাহা এক নয়। এই স্বত্ন্ফুর্ত সারল্য ত অনেক অতি-প্রাচীন ছড়া 
(1081190 )তেও আছে । ] 

ইহাদের পরে বা সমকালে এবং মধুস্ছদনের আগে নাম করিবার মত 
কাব্য রচন! করিলেন ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । সেখানি পদ্মিনী- 
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উপাখ্যান। ইনি ছাড়া দ্বারকানাথ রায় প্রমুখেরা যাহা লিখিয়াছেন তাহা' 
শুধুই প্রাচীন বিষয়গুলির পুনরাবৃত্তি। প্রবন্ধকার, উপন্তাস-লেখক, অনুবাদক, 
এমন কি বিজ্ঞান বিপ্য়ে ধাহার এ যুগে লিখিয়াছেন তাহাদের মধ্যেও 

বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল, প্যারীঠাদের মত প্রতিভার উদ্ভুব 

হইয়াছিল কিন্তু প্রথম শ্রেণীর কবি মধুহ্দনের আগে কেহ জন্মান নাই 

এবং কেহই যুগমানসের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি দিতে পারেন নাই। মধুস্থদনের 
পূর্ববর্তী কোনো মৌলিক কাবা, তাই, আমদের বিচারে প্রার নাই 
বলিলেই চলে । 

(রঙ্গলালের পদ্লিনী-উপাখানে “শক্ষিত বাঙ্গালী আপনার চিত্তের এক 

গুঢ অনুভূতিকে মৃত দেখিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল। পন্িনী-উপাধথ্যানের 

( এবং রঙ্গলালের পরবতী কাব্যগুলির) আত্যন্তিক মূল্য বেণানর। কিন্ত 

তাহ] দ্বারা এনিশীথিনীর মৌন যবনিকা অপসারণের প্রথম সঙ্গেত 

ধ্বনিত হইয়াছিল বলিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইঠিহাসে তাহার স্বতপ্প ও 

বিশিষ্ট মুল্য আছে। কাব্য রঙ্গভূমিতে মধুনস্তদন গ্রাধেশ করিবার পুবে রঙ্গণ!ল 

প্রস্তাবনা গাহিয়া গিয়াছিলেন।”৯০১ রঙ্গঈলাল কাবোর বিষয়বন্তু লই" 

ছিলেন £'০৭এএর গ্রন্থ হইতে । কিন্তু এই নিবাচনের প্রবর্তন] আধির।ছি ৭ 

দেশপ্রেম হইতে । এই দেশপ্রেম অবগ্ত শিক্ষিত বাঙালীকে ইংরাজ-বিতাঙনে 

উদ্ধদ্ধ করে নাই; তাহ করিতে পারে না। কারণ ইংরাজই তখনও বাঙালাব 

কাছে নবধুগের বতিকাঁবাহক ) কারণ এই মধ্যবিত্ত ইংরাজেরই সমষ্টি এখং 

এই ইংরাজই এক্যবদ্ধ ভারতবর্ষে প্রথম আইন শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া ম- 

বিত্বের স্ক্রণের পথ করিয়া দিয়াছে । কিন্তু তবু অসন্তোষ যে মনে মন 

ছিল তাহা আমর! আগে প্রমাণ করিয়াছি এবং শুধু অসস্তোষই নহে, ইহা যে 
তীব্র মোহভঙ্গের রপও কোনো কোনে! ক্ষেত্রে গ্রহণ করিতেছিল তাহ1ও 

আমরা অনুধাবন করিয়া! দেখিয়াছি । এই অবস্থার যখন সিপাহী-বিড্োহ 
ঘটিল তখন মধ্যবিত্তের চেতনায় কি পরিবর্তন আদিল তাহা শিবনাথ শান 

বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং কালীপ্রসন্ন হুতোম প্যাচার নক্সায় বাঙাপীর ভীরু তা 

ও নকলনবিশিকে ব্যঙ্গ করিয়া পরোক্ষে বিদ্রোহের নীতিকে যেন সমর্থণই 

করিয়াছেন । এই পটভূমিকায পদ্মিনী-উপাখ্যানকে দেখিলেই বুঝা যাইবে 
পন্মিনীহরণের অর্থ কি এবং যবন আসলে কে। রঙ্গলালের যুগেও শিক্ষিত 

বাঙালীর মনে সাশ্প্রদায়িকতা যে প্রবল ছিল তাহ! আমরা আগে দেখিয়াছি । 

তাই যবনকে কাব্যে দেখি নাশকের রূপে । কিন্তু ইতিমধ্যে যে যবনের স্থান 

আর একজন দখল করিয়াছে তাহ! বুসিতে কি বাঙালীর বাকী থাকিতে পারে? 
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“স্বাধীনতা হীনতায়” তাই ১৮৬৭ সালে হিন্দু-মেলায় গত হইয়াছিল। তখনও 
কিন্তু মেলাটি “হিন্দু; । 

যাহা হউক, “রঙ্গলালের কাব্যের ভাবে নৃতনঘ্বের সঞ্চার হইলেও ভাষা 
ও রূপ ছিল পুরাতন 1৮৯০৫ যেখানে আধার সম্পূর্ণ পুরাতন সেখানে 

নূতন আধেয় স্বরূপে প্রকট হইতে পারে না । তাহার পায়ের বেড়ি তাহার 

গতিকে পদে পদে ব্যাহত করে । পয়ারে নিসর্গ-বর্ণনা গ্রতি ছুই ছত্র অন্তর, 
এমন কি ছত্রে ছব্রে থামিয়া যায়; প্রাচীন গতান্থগতিক অলঙ্ক(রগুলি অলঙ্কার 

বলিয়াই মনে হয় না। অবগত নিসর্ণ-বর্ণনা প্রকৃতির সম্পর্কে নৃতন দৃষ্টি- 
কোণের সুচনা করে। কিন্তু এ পর্যন্তই । সেকালের পাঠক কিছু সঙ্গ 
হইলেও আমরা 'আর হই না। রঙ্গলাল বাররনের ভক্ত হইলেও পোপের বে 

তিনি আবও বড় ভক্ত তাহ! ভাহার কবিতার প্রতি পংক্তিতে পরিস্ৃট। 

তবে পোপের মানা (1০1151 )) নিপু ব্যঙ্গ গু গ্লেষ ভীঁহার নাই । কাবণ 
পা 

পোপ গাধান5 বাছের কপি, রঙ্গলাল আখ্যায়িকার। কিন্তু যে বৈদদ্ধা 

থকিলে, অর্থাৎ ঘগোপযোগা বৈদগ্ধা ও কর্ষণা থাকিলে তিনি এ আখ্যারিকাকে 
প্রাণবন্ত কবিতে পারিচেন এবং এ ঘ্গেও তাহ|র কাব্য বাচিবা থাকিত তাহ: 

তাহার ছিল না। টনি "ম্বাধীনতা-হীনত[র কথা বশিঘাছেন কিন্ত সেই 

স্বানীনত|-হীনভার জীবনধারণেব গ্রানি এবং পৌকষেব পবাজঘ যে কতখানি 

ঘটিতেছে তাহার কে।নো বোধ আহার নাই। মে বোধেব জন্য অপেক্ষ, 

কবিতে হইবে মধুস্দনের মেধনাদবপ পথস্ত |, 

গা 

৫ এই দীর্ঘ বিএ্েষণ হইতে যুগমানসের নিম্নলিখিত বৈশিষ্টগুলি আত্মগ্রবাশ 
করিল $-- 

(১) রক্ষণণীলত।র সঙ্গে প্রগতিশীলতার দ্বন্দ 

(২) প্রবল সমাজ-সংস্কার বাসনা 

(৩) বাংল! ভাষার নবরূপ পরিগ্রহ--ভাষার গণতন্বীকরণ 

(৪) তীব্র ব্যক্তি-স্বাধীনতাবদ 

(৫) নারীর প্রতি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী__নারীর বাক্তিসন্তার ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি 

- বিচিত্ররূপিণী নারীর (6৮19102] [২1121551106 ₹€910121--0160199.02) 

ভাবকল্পন1); কোনো একটি চরিত্রে এই নৃতন নারীকে অবশ্ত পাওয়! যাইবে না । 

কিন্ত মৌলিক ও অনুবাদ সাহিত্যের সার্থক নিদর্শনগুলির যোগফলে ইহাকে 

পাওয়া যাইবে; কাদন্বরী, সীতার বনবাস, শকুস্তল! ও বিক্রমোর্শী ; শেক- 
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'পীয়রের [২9276০ & 78116 এবং 1165:0119176 ০£ 6230 3 নীলমণি 

বসাকের “নবনারী", নবীনকালী দেবীর “কামিনী-কলঙ্ক', “কীতি-বিলাস' 
নাটক ও উমেশমিত্রের এবিধবা-বিবাহ নাটক" (স্থলোচন!| চরিত্র বিশেষ করিয়া) ) 

বৈষ্ণব পদাবলী হইতে আরন্ত করিয়া কবিওয়াল! টগ্লাওয়ালাদের গানে 
প্রেমের নূতন ধারণার ক্রমবির্বতন ; বিধবা-বিবাহ, বহুবিবাহ ও সতীদাহ- 

সম্পিত আন্দোলনের ফলে সম্পূর্ণ অবজ্ঞার পাত্র হইতে শ্রদ্ধার পাত্রে নারীর 
উন্নয়ন ; শেষে ঝান্পীর রাণী লক্ষমীবাঈ-এর চমকপ্রদ কীর্তি এবং প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই রঙ্গলালের 'পদ্মিনী-উপাখ্যান-_-এই সব কিছু মিলাইয়া পুরুষের 
কল্পনায় এবং বাসনায় নারীর নবরূপের স্থষ্টি; ইহা'রই প্রথম পরিপূর্ণ প্রকাশ 
মধুস্থদনের প্রমীলা ভাব-কল্পনায়, পরে বীরাঙ্গনায় এবং শেষে ইহার অপূর্ব 

্ফুতি রবীন্দ্রনাথ £ স্থরেজ্জনাথ “মহিলা” কাব্যে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া! দিয়া বিয়া 
উঠিয়াছেন ঃ 

মহীয়পী মহিমা মোহিনী মহিলার । 
(৬) তীক্ষ যুক্তিবাদ-__ইহারই পরিণতি বিগ্ভাসাগরের “নাস্তিকতা” ১১০৬ 

এবং 106192121 তারার্টাদ চক্রবর্তীর ব্রা্গদের এবং খ্রষ্টিয়ানদের 
একই সঙ্গে সমালোচনা । 7)6::92190 দের মধ্যে কেহ কেহ খ্রীষ্টিয়ান হইয়া 
ছিলেন, কেহ পরে ধর্ম এমন কি ভূতপ্রেতেও বিশ্বাস করিতে শুরু করিয়াছিলেন । 

কিন্তু এই যুক্তিবাদ্দিতাই হইল সে-কালের মানসোৎকর্ষের এবং নবধুগের 
চেতনার মূলীভূত সম্পদ । 

(৭) নব মানবতাবাদ। ইউরোপে রেনেস্টার আগে যে 15111903511 

তাহার পথ প্রস্তত করিয়াছিল সে সম্পর্কে আমেরিকান দার্শনিক 170%7910 

5158171 বলিতেছেন 2 45 9 500121] 11109%6176116 11111790191) 

€3061650. 20 11011121105 (০210. 012 £161115 0£ 1112.011110 00111 

00615666515 ০06 022 7176016৮91] 20015519.50102.] ৮৮০:10 ৮16 212 
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1919:.৮১০৭ এই মনবতাবাদই রামমোহন এবং তাহার উত্তরসাধক 

বি্ভাসাগরের জীবনের মূলমন্ত্র । ইহা মানুষকেই জগত্ব্যাপারের নায়ক [ অষ্ঠা 

.বা এ জাতীয় কিছুকে নহে ] বা৷ প্রধান বলিয়া মনে করে এবং সর্বপ্রকারে সেই 

মানুষের কল্যাণবিধানে নিযুক্ত হয়। পরকালে ইহার কোন আস্থা নাই; 
.ইহকালই ইহার কাছে সব; কিন্তু এই এঁহিকতা আত্মপরতার নামান্তর 
নয় এই জন্ত যে, মানবতাবাদী ব্যক্তিকে সমষ্টির. অঙ্গ বলিয়া মনে করে, 
সমষ্টির আনুকূল্য ভিন্ন ব্যক্তির জীবনে সার্থকতা আনা, তাহার মতে, কিছুতেই 
সম্ভব নহে। 

কিন্তু এই মানবতাবাদ যে দৃষ্টিভঙ্গী হইতে জন্মায় তাহা! অস্তত উনবিংশ 
শতকের মধ্যপাদে বাংলাদেশে সহজলভ্য ছিল না। শুধু উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
বাঙালীই এই উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করিতে পারিয়াছিল; তাহাও আবার সকলে 
সমভাবে নয়। টাকা উপার্জন, যে যুগে, সাধারণভাবে, জীখণনর পরম কাম্য 

হইয়া উঠিরাছিল (এবং যাহা এখন পরমতম কাম্য হুইয়া উঠায় সেই উনিশ 
শতকী মানবতাবাদ আজ লুগ্তপ্রভাব ) সে ষুগে বিগ্ভাসাগরের মত অতি-অগ্র- 

গামীদের জীবনে দুঃখ অনিবার্ধ। ইহার দুইটি কারণ £__ 
(এক) রক্ষণশীলতার প্রকে।প এবং অসাধুদের তাহার সাধুতার স্থযোগ গ্রহণ। 

সে যুগের জীবনযাত্রার কুৎসিত দিকটির শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নিয়লিখিত 

বর্ণনা করিয়াছেন £ “তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরী প্রতৃতির 

দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লঙ্জার বিষয় ছিল ন1। বরং 
কোনও সুহৃদেগাষ্ঠীতে পাঁচজন লোক একত্র বসিলে এরূপ ব্যক্তিদিগের 

কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হইত।.*্ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্তভাবে বার- 

বিলাসিনীদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না 1... 

এমন কি বিদেশিনী ও যবনী কুলটাদিগের সহিত সংস্ষ্ট হওয়া দেশীয় সমাজে 
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প্রীধান্ত লাভের একট! প্রধান উপায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল ।....এই সময়ে 

ও ইহার কিঞ্চিং পরে সহরে গাঁজা খাওয়াট। এত প্রবল হইয়াছিল যে সহত্রে 

স্থানে স্থ(নে এক একট! বড় গাঁজার আড্ডা হইয়াছিল । ঝৌবাজারের দলকে 

পঙ্ষীর দল বলিত।....( অশ্লীল পাঁচালী শোনা ), বুলবুলির লড়াই দেখা ও 

ঘুঢ়ী উড়ান সে সময়ে সহরের ভদ্রলোকদিগের একটা মহ] আনন্দের বিষয় 

ছিল ।....অন্ের বিঢারই ধর্মের কাষ্ঠাভাব ছিল; অন্নশুদ্ধির উপরেই বিশেষরূপে 

চিত্তশ্ুদ্ধি নির্ভর করিত ।....কলিকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণের! ইংরাজদিগের অধীনে 

বিষয় কর্ম করিয়া স্বদেশীয়দিগের নিকট ব্রাহ্ণজাতির গৌরব ও আধিপত্য 

রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ব করিতেন। তীহার! কার্ষ/ালর হইতে অপরাহ্থে 

কিরিয়। আসিয়া অবগাহন স্নান করিয়া শ্রেচ্ছ সংস্পর্শ্গনিত দোষ হইতে মুক্ত 

হইতেন এবং সন্ধ্যা-পুজাদি শেষ করিয়া দিবদের অষ্টম ভাগে আহার 
করিতেন 1৮১০৮ এই বহি্রঙ্গপ্রধান জীবন যাহারা যাপন করে তাহারা 

বিগ্ভাসাগরকে যে ঠকাইবে, তাহার সমস্ত প্রচেষ্টা যে পণ্ড করিবে এখং 

তাহাকে ব্যর্থতার বোঝা বহাইয়া কর্মাটারে পাঠাইবে, সরণ সাওতালীদের 

মধ্যে সরল সততার খোজে-_ইহাতে আর আশ্চর্য কি? আচার কৃ্চকমণ 

পুরাতন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “শেষাশেষি বি্ভাসগর কতকট। 1011501101191)6 

(বা নরজাতিবিদ্বেধী ) হইয়াছিলেন। বিস্তর লোকের ব্যবহার তাহার প্রি 

এরূপ কদর্য হইয়াছিল যে অনেক সহ্য করির! শেষটা তিনি অসংঘত-বাক্ 

হইয়! পড়িয়াছিলেন ।....এইরূপ মনের ভাব লইয়! তিনি শেষাশেষি সভ্যজাতি 

ও সভ্যতাকে অত্যন্ত ত্বণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । ক্রমশঃ অস'ঘ্য 

জাতিদ্িগের সরলতা ও অকপটতার প্রতি তাহার অদ্ধা দিন দিন বাড়ি 

লাগিল ।”৯০৯ বিগ্ভাসাগরের এই মোহভঙ্গই জাতীয় জীবনের বুহস্তর 

ট্যাজিডির ইঙ্গিত। 

(ছুই) বিগ্ভাসাগরের ব্যর্থতার এবং আস্থাক্ষয়ের যে কারণ উপরে 

নির্দেশ কর! গেল তাহা অপেক্ষাও গুঢ়তর কারণ হইতেছে তাহার জীবনের 
শিক্ষাবিস্তারের মহৎ কার্ধক্রমে অনপনেয় সরকারী বাধ! এবং পরে বহু-বিব!হ 

ও বাল্যবিবাহের আন্দোলনের ব্যাপারে সরকারের চরম ওদাসীন্ত । সিপাহী 

বিদ্রোহের পরে সরকার আর ক্ষীণতম সমাজ কল্যাণমূলক কাজে হাত দিতে 
রাজী হইলেন না। আচার্ধ ক্ুষ্ণকমলের মতে, “মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 

গভর্ণমেণ্ট যখন আরব্ধ হইল তখন হইতে লোকের মন রাজনীতির দিকে 

ঝুঁকিল।”১১০ ব্যক্তির প্রয়াসের ব্যর্থতা, ব্যক্তির পৌরুষের পরাজয়-_-যাহ। 

বিদ্ভাসাগর, মধুস্দনের মত স্পর্শকাতর মনকে উদ্বেলিত করিতেছিল তাহাই 
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রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিল। ইহারই স্পষ্ট ফল 'নীল দপণ'। 

এই পরাজয়ের চেতনাই বিগ্ভাসাগরকে শেষ দিকে নিশ্পেষণ করিতেছিল। 

এই চেতনার ব্যাপকতা আমর! আগে সমাচার দর্পণ ও হিন্দু পেটিরট পত্রিকার 

ছত্রে লক্ষ্য করিরাছি। কবি বিহারীলালের তৎকাল-প্রক।শিত পৃণিমা 
পত্রকাতে ইহার প্রকাশ আরও তিক্ত ও রূট) “সত্য বটে অধুনা এদেশে 

বিগ্ভালয়ের অভাব নাই, পাঠার্থীরও সংখ্যা অল্প নহে, কিন্তু বিগ্ভালয়ের মতন 

বিদ্ভালয় কয়টা! আছে এবং ছাত্রগণের মধ্যে কয়জনই বা! মানুষের মতন হইয়া! 
বিগ্ভালয় হইতে বহির্গত হইয়া থাকে? মানুষ প্রকৃত বিদ্বান হইলে কখনও 
পরাধীন হইয়। আত্মাকে দূষিত করিতে চাহেন না, কিন্তু এদেশের অসংখ্য 

অসংখ্য ছাত্র বিগ্ভালয় হইতে বহির্গত হইয়৷ কি নিমিত্তে দাসত্বের শরণ লইয়। 

মনুষ্যত্ব নষ্টু করে ?”১১১ 
এই চেতনার তাক্ষতর প্রকাশ £ “ধাহার! বহুতর জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ অধ্যয়ন 

করিয়া অন্তঃকরণে অনেক সার সংগ্রহ করিয়া রাখিরাছেন, গ্াহারাও 

মাতৃভাষায় এক পংক্তি রচনা করিতে সক্ষম হইতেছেন না, স্বজাতীর ভাষায় 

প্রায় কাহারও যন্ত্র নাই, লোকে বাঙ্গালি হইয়৷ বাঙ্গালিকে ত্বণা করিয়৷ সাহেবের 

লাঙ্গল ধরিয়া বেডাইহুতছে এবং সেই কারণে খোষাযুদে জাতি বলিয়া 

বিদেশীয়ের বঙ্গলে জাতিকে পশুবৎ অশ্রদ্ধা করিতেছে ।"*ুবকদিগের 

আড়ম্বরে এক্ষণে সময়ে সময়ে যে সকল সভা! সংস্থাপিত হইতেছে তাহাও 

জলবিম্ববৎ ক্ষণমাত্রে বিলীন হইয়! যাইতেছে 1৮১১২ 

বাংলা ভাষায় মহৎ রচনার অভাব শিক্ষিত বাঙালীকে ন্ পরিমাণ পীড়া 

দিতেছে তাহাও এই সম্পাদকীয়তেই স্পষ্ট £ “ম্বজাতীয় ভাষার উন্নতিসাধনে 

পরাজুখ থাকিয়া! যাহারা কেবল ইংরাজীভাষার রচন1 করিয়া খ্যাতিলাভের 

আশা করিয়াছেন, তাহাদ্িগের আশা হুরাশামাত্র এবং সমস্ত শ্রম পণ শ্রমমাত্র 1 

ইহার পরে নিশ্চয়ই মধুস্মদনের প্রতি বীটনের বাণীর অতিশয়িত 
প্রভাবের কথ। আর কেহ বলিবেন ন|। 

বিহারীলাল শেষ পর্যন্ত আর সহা করিতে না পারিয়া, গায়ের জালায় বলিয়া 

উঠিতেছেন, “কে বলে ইহারা লোভী? মাসিক দশ টাকার জন্ত চিরজীবন 

দাসত্ব করিতে নিপুণ, এমন কি আর কোন জাতি আছে?” 

বুগমানসে অন্তর্লান এই চেতন! হইল মূলীভূত ব্যর্থতার চেতনা । ইহারই 
কাব্যিক প্রকাশ রাবণ, মেঘনাদ, সীতা ও প্রমীলা । 

(৮) এক নূতন রসবোধের আবির্ভাব ঘটিল এই যুগে। তথাকথিত 
আট, নয়, কি দশটি রস এবং তাহাদের উদ্দীপনের জন্ত শান্ত্রাহুমোদিত 
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ভাব, অন্থুভাব এবং অলঙ্কারাদির প্রয়োগে যে শান্ত্াম্গ সাহিত্যের অনুশীলন 
চলিত সেই ধরাবাধা কৃত্রিম জগৎ হইতে সাহিত্য এই সময়ে নিক্ষান্ত হইতে 
শুরু করিল। ইহার প্রমাণ মধুন্দন ত বটেনই। কিন্তু তাহারও আগে এই 
দৃষ্টিভলীর পরিচয় পাই বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের সাহিত্য সমালোচনায় । তিনি 
এদেশীয় পণ্ডিতদের সাহিত্যের বহিরঙ্গ-প্রিয়তাকে তীক্ষ সমালোচন। 

করিয়াছেন১১২ক এবং অলংকার-বাহুল্য যে সাহিতোর দোষ তাহ। বারে বারে 

উল্লেখ করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে জীবনান্থগতাই, [২91352)ই সাহিত্যের 

শ্রেষ্ঠ গুণ এবং সেই জন্ত তিনি একাধিকবার সমালোচকের “সহৃদয়তার, কথা 

বলিয়াছেন । এই সহদয়তাকে ইংরাজীতে বলা যাইতে পারে ০016586ণ 
05091 বিদ্যাসাগরের কাছে এই 1৪5৪এর অর্থ অলংকার-প্রিয়তা নয়; 
এই (৪565 হইল, কবি বান্তবকে কতখানি বূপায়িত করিতে পারিলেন, তাহ! 

বিচার করিবার ক্ষমতা । কাপিদাসকে যে বিগ্ভাসাগর শ্রেষ্ঠ কবি এবং 

নাট্যকার বলিয়াছেন তাহার কারণ, “কালিদাসে সবই যেন স্বভাবোক্তি 

অলঙ্কার | স্বভাবোক্তি মূলত অলংকার কিনা এ বিষয়ে অনেক আলং- 

কারিকের সন্দেহে আছে। ইহার আসল কথা হইল “কবি যেমনটি দেখিবেন 
তেমনটি বলিবেন 1 ইহাই ত 1911510 বা বাস্তবতাবাদ। কালিদাসে 

জীবনের সত্য প্রতিফলন আছে বলিয়াই বিগ্ভাসাগর তাহাকে শ্রেষ্ঠ আসন 

দিয়াছেন এবং মাঘ বা ভারবির অতি-প্রশস্তিমূলক প্রবচনগুলি ( উদ্দিতে 

নৈষধ কাব্যে ব৷ পুষ্পেফু জাতী ইঃ)র তীত্র সমালোচনা! করিয়াছেন । বিগ্ঠা- 

সাগরের সমস্ত বক্তৃতার মুল উদ্দেম্তই হইল এদেশীয় পণ্ডিতদের রুচি- 
বিকৃতির ও অহেতুক ভাষাবিলাসের €যাহাকে 21809 তাহার বনু 

01010950] 50910171565 বলিয় ব্যঙ্গ কারয়াছেন ) পরিবার করা এবং 

নবতর, অন্তমু্খী রুচির প্রতিষ্ঠঠ করা। এমন কি বি্াসাগর প্রচলিত 

অলংকার শাস্ত্রে নাটকের (রেপক) প্রকৃতিবিচারের যে নিরিখ আছে তাহাকে 

অযৌক্তিক বা 21790919] বলিয়া! সমালোচন! করিরাছেন, “আপক্কারিকেরা 

দৃশ্য কাব্যের এই যে অগ্টাবিংশতি বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন তাহাদের 

বিশেষ ভেদগ্রাহক তাদৃশ কোন লক্ষণ নাই। সর্বপ্রধান ভেদ নাটকের যে 

সমন্ত লক্ষণ নিরূপিত আছে, দৃগ্তকাব্যের অন্তান্ত ভেদের, অস্কসংখ্যার নু[নাধিক্য 

প্রভৃতি, যে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন তাহা এমশ সামান্ত 

যে সেই অনুরোধে, দৃশ্তকাব্যের অষ্টাবিংশতি বিগ কল্পনা ন। করিয়া, যাবতীয় 

দৃহ্বকাব/কে কেবল নাটক নামে নির্দেশ করাই স্থায়ানুগত বোধ হয়।” ১৯৩ 

বিগ্ভাসাগর £1$509015এর মত অলংকার শাস্ত্র প্রণয়ন করেন নাই কিন্তু 
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বিচারের ষে ধার! নির্দেশ করিতেছেন তাহাই হইল আধুনিক সাহিত্যবিচারের 
ভিত্তি-বহিরঙ্গ ছাড়িয়া অস্তরঙ্গে দৃষ্টিদান এবং সাহিত্যের জীবনান্গতা । 
এই বিচারে তথাকথিত রসগুলি প্রধান কথ! নয়, প্রধান কথা মানবরস। 
তাই তিনি জয়দেবের রচনা-নৈপুণ্যের প্রশংসা! করিয়াও তাহাকে কবিত্ব- 
শক্তিতে হীন বলিয়াছেন আর নৈষধ সম্পর্কে বলিতেছেন, “কিন্তু এতগ্গেণায় 

লোকেরা, বিশেষতঃ নৈয়ায়িক মহাশয়েরা এমন অততযুক্তিপ্রিয় ও অনু- 

প্রাপভক্ত যে তাহার! সকল কাব্য অপেক্ষা! নৈষধচরিতের সমধিক প্রশংলা 
করিয়া থাকেন ।” ১৯৩ 

তাহার উপর, রসের সংখ্যা ছয়, আট, দশ, যাহাই হউক না কেন, 
সেকালে রন বলিতে বুঝাইত আদিরস। ভারতচন্দ্রই তাহার প্রমাণ । কিন্তু 

নবরুচিবান বাঙালীর আর সে জিনিষ যে তেমন পছন্দ হইতেছে না, সে যে 
অন্য জিনিষ চাহিতেছে, সে যে জীবনের বহুবিচিত্রতার সাহিত্যিক প্রতিফলনের 

প্রয়াসী, সে কথা সোমপ্রকাশের দ্বারকানাথ বিগ্যাভূষণ স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন £ 

“এখন আর লোকের মন সুখময় আদিরস সাগরে মগ্ন হইতে তাদৃশ 
উৎস্্ক নহে। এখন দিন দিন লোকের মন যেমন উন্নত হইতেছে 

তেমনি উন্নত পদ্য স্ুষ্টিও আবশ্তক হইয়াছে ।” ৯৯৪ এই নূতন যুগে জীবন- 
রসই একমাত্র রস বলিয়া অনুভূত হইতেছে__-জীবনরস, অর্থাৎ বাস্তব-নিষ্ঠা, 

বিচিত্র, জটিল জীবনধারার সত্য রূপায়ণ। “আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের যথার্থ 

উদ্ভব হইল ইংরেজি সাহিত্যশিক্ষা ও তজ্জনিত নব রসবোধের ফলে। 

রঙ্গল[ল-মধুস্থদন-ভূদেব-বঙ্কিমের সাহিত্য-স্থস্ি ইংরেজি-শিক্ষার 'শরোক্ষ ও 

পরোক্ষ প্রভাবজাত। ইংরেজি সাহিত্যের রসগ্রাহী শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্তে 

যে আন্মসন্মানজ্ঞান দেশাতববোধ এবং আত্মপ্রকাশেচ্ছা! জাগরূক হইয়া উঠিল 

তাহাই আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্যকে স্ষ্টি করিয়াছে। এই সাহিত্য-স্থষ্টির 
রূপে যে বিদেশী অনুকরণপ্রচেষ্টা দেখা যায় তাহা বড় কথ! নয়, কিন্তু সেই 

সাহিত্যষ্টার মনে যে বিদেশী পাহিত্যের রসান্ুভূতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল 

তাহারি গুরুত্ব সমধিক ।”৯৯৫ আর দেই নবজীবনরসের প্রধান রস হইল 
করুণ রস কেন ন! জীবনে পরাজগ্ই হইল এ যুগের স্পর্শকাতর 
মনের প্রধান চেতনা-৫স বিষ্ভাসাগরই হউন, মধুসুদদনই হউন আর 
কবি বিহারীলালই হউ্টন। এমন কি রঙ্গলালের পাদ্মনী-উপাখ্যান, 
কর্মদেবীর মৃলীভূত চেতনাও এই ক্ষয়ের, পরাজয়ের-_সার্থকতার নয়। এই 
চেতনাই সীতার বণবাসে, কীরিবিলাস, বিধবা-বিবাহ গ্রভূতি নাটকে । 

আর প্রহ্হন বা নক্লাগুলির হাস্তরমের পিছনে আছে রক্ষণশীলতার সঙ্গে 
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সংস্কার-চিকীর্যার বিরোধের একটি উপর-উপর রূপ মাত্র। আমর! সমাজ 

মানসের যে মুলীভূত দ্বন্দের কথা বলিয়াছি এগুলি সেই গভীরতর স্তরে 
পৌছাইতে পারে নাই, 

(৯) ব্যক্তি-ম্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই স্পর্শকাতর কবি-মানসে আসিল 
আত্মকেক্দিকত। €০9০-15111, 22০-051101:1910 ) । এই আত্মকেন্দ্রিকতাই 

আবার জন্ম দিল সেই ধুগের 11201501এর (15730 কথাটির বাংলা কর 

হইয়াছে গীতিকবিতা। কিন্তু 1511০এর প্রাণ যে 98191606151511,_আত্মগত- 

প্রাণতা, সেইটির কোনো নিশান! গীতিকবিতা কথাটি হইতে পাওয়! যায় না)। 
ব্যক্তি চেতনার এই আত্মগত বিকাশ চিত্মমুক্তির অনুগামী । যে মুহূর্তে 
ব্যক্তি স্বাধিকার-সচেতন হইল সেই মূহুর্তে স্বর্গ-মত্য-পাতালে তাহ।র মানস- 

বিচরণের পথে আর কোনো বাধা থাকিল না। আস্মসম্প্রসারণই হইয়৷ উঠিল 

তাহার ধর্ম। ছ'ট-ছ'ঘায়ে-চল! রক্ষণশীলতা মধুন্ুদরনীয় লীলার তাওবে 
ভয়ে আত্মগোপন করিল | বিহারীলালের যে 1511015171এর কথ। রবীন্দ্রনাথ 

প্রমুখেরা বলিয়াছেন তাহার উৎসমূলই রহিরাছে মধুকুদনে €এমন কি 

রঙ্গলালেও )। “আয্মবিলাপ* সে যুগের অন্ততম শ্রেষ্ঠ 1110 কবিতা হইপেও 

সমগ্র মেঘনাদবধে 15:101570এর অকুণ বিস্তার ঘটিরাছে; এবং ইহাই 

স্বাভাবিক । 



মধুসুদনের ব্যক্তি-জীবন 
ও 

যুগস্পর্শ 
মধুস্দন যখন হিন্দুকলেজের সিনিয়র বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছেন, 

১৮৪৩ সালে, তখন নুতন আলোর প্রথম চোখ-ঝলসানো দীপ্তি চোখ-সহা 
হইয়া আসিয়াছে । প্রথম বাহার! ইংরাজী শিখিয়া, ইংরাজদের মুংন্ুদ্দীগিরি 

করিয়া সমাজের মাথা হইয়া বদিলেন তাহারা রামমোহনের আন্দোলনের কিছু 
কিছু অংশভাগী ছিলেন। কিন্তু সে আন্দোলনে উচ্ছ্বাস অপেক্ষা কর্মের ভাগ 

বেশী ছিল এবং রামমোহনের বৃক্তিবাঁদ একেশ্বর-বাদে পরিণত হওয়ার 

তীহার অন্ুগাঁমীদের শুধুমাত্র জীবনোপভোগে আক্মোৎসর্গ করা সম্ভব ছিল ন1। 

তাহা ছাড়া প্রতীচ্যের যুক্তিবাদী, বিপ্লবী ভাবধারার সিঞ্চন তখনও ধারাবর্ষণের 

রূপ গ্রহণ করে নাই এনং সেই ভাবধারা তখনও প্রথম আসিতেছে বলিয়া 
উন্মাদনার জন্য নে প্রচুর নিষেকের প্রয়োজন তাহা তখনও ঘটিয়া উঠে 

নাই। তাই প্রথম দলের নবীনেরা তাহাদের নূতন জ্ঞানের সাহাবো, তন 

পরিবেশে, অর্থসঞ্চয়কে অগ্ভতম প্রধান কততব্য বঁলর়া মনে করিয়াছিলেন; 

অব্য সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কারকেও। আস্মীয়সভায় তাই আলে"না হইত ন 

এমন বিষয় নাই। সভাসমিতিও তখন হইতেই স্থাপিত হইতে শুরু করিয়াছে । 

কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখেরা ইংরাঁজীতে কবিতাও লিখিয়াছেন; কিন্তু কলেজ 

ক্বো্ারে গোমাংসের সঙ্গে প্রথম মগ্ভপানের উল্লাসটি আসিয়াছে রামতন্থ 

লাঁঙ্ড়ী মহাশয়ের যুগে। মধুস্দন-রাজনারায়ণদের সময়ে কাধটি যেন 

ইয়ং বেঙ্গলের কর্তব্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে! সাক্ষাৎ [)০1:09251%ঃদের গৌরব 

তাহারা পাইতেছেন না। কিন্ত সে গৌরব না পাইলেও উনিশ শতকের 

নবজাগরণ তখন শুরু হইয়া গিয়া রোদ পাকিতে শুরু কত্রিয়াছে। নিষিদ্ধ 

মাংদ, নিষিদ্ধ পানীয় ভক্ষণ, গ্রথম গ্রীষ্টিয়ান হওয়া, ইংরাজী পোবাক পরা, 
বিলাত যাওয়া, ভগবান না মানা, ইংরাজীতে কথা বলা এবং বাংলাকে 

ঘণা করা, ইত্যাদি নবযুগের বহিরঙ্গের যেগুলি চটকদার ঘটন! সেগুলি 

সবই ঘাটিয়া গিয়া মধুস্দনের গ্রীষ্টান হইবার সমকান্ধে যুগমানসে স্থিতি 

আসিয়াছে, পরিপক্কতা আঘিয়াছে এবং আমর! যূগমানসের বৈশিষ্ট্য বলিতে 

৮ 
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পুর্ব অধ্যায়ে যাহা বুঝিয়াছি সেশুলি প্রতিষ্ঠিত হুইতে চলিয়াছে। সেই 

যুগ্ন মধুস্দনকে স্পর্শ করিল । ১৩ বৎসর বয়সে তিনি যখন কলিকাতায় 

আসিয়া হিন্দুকলেজে প্রবেশ করিলেন তাহার আগেই তিনি পিতাকে দেখিয়াছেন 

কলিকাতা যাতায়াত করিতে) পিতৃব্দের দ্েখিয়াছেন নৃতন-গড়া সব সহরে 

বড় বড় চাকুরা করিতে যাইতে ; এবং অনুভব করিয়াছেন তাহাদের গৃহের 

আবহাওয়ার পরিধর্তন। যে গৃহে এতগুল সুশিক্ষিত ব্যক্তি, কেহ কলিকাতায় 

লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল, কেহ সেরেস্তাদার, কেহ বা মুন্সেফ, সেই গৃহে কালোচিত 

কৃপমণ্ুকতা থাকিতে পারে না; সেখানে রুচির পরিবর্তন অধন্ঠন্তাবী_ 

সেখানে ব্যক্তিস্বাধানতার কিছু অনুপ্রবেশ নিশ্চিত ঘটিয়াছে এবং সবাপেক্ষা 

মৌলিক যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা হইল নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে । 

মধুস্ছদনের মাতা “জাঙ্গবী নানাগুণে গুণবতী ছিলেন। রাজনারায়ণ দত্ত 
ইহাকে বিশেষ সম্মান করিয়া চলিতেন ।৮১৯৬ এই সম্মানের পিছনে আছে 

পরিবতিত য্গ-চেতনা। তাহা না হইলে দ্বিতীয়বার দ্বার-পরিগ্রহ করিয় 

ষে মিনতি-ভরা চিঠি তিনি লিখিয়াছিলেন সেরকম চিঠি সেই কুলান প্রথার ধুগে 

কোন স্বামী কোন স্ত্রীকে লিখিয়া থাকে? লিখিতেছেন, “আমি যে কুকার্ষ 

করিয়াছি তাহ তুমি গুনিয়াছ; যদি ইহীতে আমার উপরে অসন্তষ্ট হও, 

তবে আমার জীবন পরিত্যাগ করাই শ্রেয় ......কেবল তোমার জন্তই 

সংসার আশ্রমে রহিয়াছি। যখন শুনিব, তোমার ভালোবাসায় আমি বঞ্চিত 

হইয়াছি, তখনই এ সংসার ত্যাগ করিব ।”১৯৭ রাঁজনারায়ণের অপরাধ- 

চেতনা এখানে স্পষ্ট । আর এই ঘটনার পরে জাহ্বী দেবী রাজনারায়ণকে 

যে অভিশাপ দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তাহার প্রধানতম অভিযোগ হইতেছে 

এই যে র্লাজনারায়ণ নারাত্বের অপমান করিয়াছেন। 

এই মাতার কাছে মধুস্দন মান্ষ হইয়া আত্মসম্মানবোধের প্রথম পাঠ 
লইয়াছিলেন আর রামায়ণ মহাভারত আত্মস্থ করিয়াছিলেন। পরে আসিয়া 

ভত্তি হইলেন সেই হিন্দুকলেজে যাহা তৎকালে বিপ্লবীচেতনার মাতৃকাসন 
এবং যেখানে তখন পড়াইতেছেন নৈষ্টিক মুক্তিবাঁদী [0০:০5197, নহেন, 

ভাব-বিলাসী, ব্যক্তি-স্বাধীনতার পুজারী কিন্ত ব্যক্তিগত জীবনে উচ্ছঙ্খল 

ক্যাপ্টেন রিচার্ডনন। রাজনৈতিক মতবাদে টোরী হুহলেও তিনি তাহার 

ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চার করিতেন তীর মর্তযপ্রেম (10621056 109৮ ০ 115 ) 

আর সৌন্দর্য-পৃজা, আর কাব্যের গরিমার চেতনা (2. ০3816650 1968. ০: 

0060৮ )1৯১৭ক* [06:0210 মধুহ্দনের শিক্ষক হইলে কি হইত বল! 

যায় না কিন্তু রিচার্ডসন তাহার গুরু হইবার ফলে মধুর জন্মগত প্রবণতা 
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গুলিই রসসিঞ্চিত হহল। রাজনারায়ণ তাহাকে শাসন করিতেন না সত্যা, 

প্রশ্রয় দিতেন এ কথাও সতা, কিন্তু পে প্রশ্রয়ের ফলে মধুর নৈতিক 
চরিত্রের অবনতি ঘটিয়াছিল এমন কথা মধুর পরম শক্রও বলিতে পারেন 

নাই। (যোগান বস্থ মহাশয়ের এ মর্মে ইঙ্গিতের কোনে ভিত্তি নাই )। 
তবে রাগনারায়ণের প্রশ্রয় আর ব্রিচার্ডসনের শিক্ষা ছুই-এ মিলিয়া, যুগের 

সঙ্গে যোগ দিয়া, মধুর মধো সেই মত্যপ্রেম জাগরূক করিল যাহা নব 
মীন্বতাদেরহ অঙ্গ £যে মর্ত্প্রেম শেক্সপীয়রকে [01090 & ]011০5 এবং 

£১00025 &. 01500805 স্থষ্টিতে প্রণোদিত করিরাছে, মিণ্টনকে দিয়াছে 

98]. হট্টি করিবাপন সাহন, ওয়ার্ডদ্ার্থকে প্রকৃতিপ্রেম আর শেলা ও 

বায়রণকে দুঃসাহসিক উদ্দামতা,_দেই প্রেমে সার্থক জানের দিকে মধু ব্যাকুল 
বাহু প্রপারিত করিলেন__ভাবিলেন ইংলগ্ডে গিয়া এ জাবনের লোতে 

অবগাহন করিতে পারিলেই কাব্যলগ্মী তাহা কাছে ধরা দিবেন ।১১৭৭ 

তিনি শুধু কাব হইবেন না, একেবারেই গতাগ্জগতিকতার মূলোচ্ছেদ করিবেন, 
এই তাহার বাধনা। ঠাই 81801 ৬০৪০ ( আমত্রাঞ্চর ছন্দ )__-এহ নামে শনেউ 

লিখিয়া খানলেন এখং তাহার বিষয়বপ্ধ হইল অপাঁথব__1৮10176 1 

9৪০4]; সনেটের আবাব একটি ভূমিকাও লিখিয়া দিলেন। সেই ভুমকাটি 
উল্লেখযোগ্য ৮ 

0২22061) ড1)096৬6] 0001151705৪ 50107)60 10 ৪. 066906 ? 

[10621 01 19105 01006 1 1768] 5০0০. 595, 23006 1? ৬7611, [ 

00101151). 1 ৪10 91; 61701009609 চ71780 0161) ০81] ০05002., 

35 66 0346 89 10 135 1 69015581 ঢা) 50201806 10) ৪ 0190006) 

1 1255 0 62801) 006 ড0110 50200600106 076, 10901৮6 £০€ 

0611460. ০1010 1 [1095 ৬1166] 2 50111160611) 131911]. 

৬6156 1 1790 21910 25021117)61)0 | 1 10959 00176 900095- 

10115 1090 0009 09160 00 196101০ 706 ] [10955 1910 

[0 50206 10 6192 019160 ১৪]]. [09196 ০৫৬০1900175 

৪21:0]15,৮ (জীবনচরিত পৃ--৮৯, ৯০ )। রাজনারায়ণ তাহার বিবাহের প্রস্তাব 

, করিবার অনেক আগেই তিনি ইংলগ্ডে যাইবার প্রবল বাসনা গৌরদাসের 

নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। এবং বন্ধুর কাছে স্থির বিশ্বাসে বলিয়াছেন যে তিনি, 
বড় কৰি হুইলে গৌরদান যেন তাহার জীবনী লেখেন। 

তাহার এই আত্মপ্রস্তরতির পথে প্রথম বাধা আদিল বিবাহের প্রস্তাব। 

শুনিয়াছি অনুরূপ ক্ষেত্রে রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রতিবাদের জোরে পিতামাতাকে 
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রুখিয়াছিলেন। মধুন্দনের জীবনেও আসিল তাহার ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর 
হস্তক্ষেপে প্রথম প্রতিবাদের উপলক্ষ । তাহার আপত্তির কারণ ছিল তিনটি-__-১৯৯ 

(ক) ব্যক্তিস্বাধীনর্তীয় হস্তক্ষেপে আপত্তি_-৯৯৯ 

(খ) প্রাগবিবাহ্ প্রেম তিন্ন বিবাহে অবিশ্বাস--১১৯ 

(গ) অশিক্ষিত, ব্যক্তিত্বহীন পু টুলিবিশেষ বাঙালী মেয়েকে বিবাহে অনিচ্ছা__৯৯৯ 

[ নারীসম্পর্কে মধুস্দনের তৎকালীন মনোভাব তাহার, স্ত্রীজাতির 
শিক্ষার উপর সেই সময়ে রচিত, ইংরাজী নিবন্ধতেই সুুপরিস্যুট £ 176 
11900117955 ০0৫ 4 0791) ড71)0 1725 21) 21011616217. 721:0)61 15 00106 

5010201160০] [17019 ] 1095 99 11) 211 010০ 01:1021002] 00001061163) 

ড/01707০2]) 212 1001:90 1901) ৪5 0122.090. 1021০]1% 60 ০0180110002 

€0 00০ £12.09020101 ০06 011০ 21)1109] 2079200250৫ 11617. 

"1815 10009] 100150017091)61011 0 02 02516; 0 0176 4110151) 

19 617০ 50100 01 70001) 10019015 060 0০ 1217 39) 102020056 

16:1000 0115 1779.1525 61727) 20091 85 01 11121101 177017081 

21005100165) 1000 10709 0০621: 610০7 2 501: 01 979০9.10175 1070695. 

17০ 09090120015 ০০105 ৫09 206 1070৬ 010০ 79129,30116 

০06 00206510 119, 2110 1110290. 01)5% ০911106170৮ 0170] 

01511290101 51005 018০] 0176 ৬৮৪ €0 90021]1) 10.” পুঃ ১১৭ 

জীবনচরিত ] | 
এই তিনটিই বিবাহ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্তন 

চিত করে। অর্থের বা জীবিকার দিক হইতে পিতাঁর উপর সম্পূর্ণ নি৬রশীল 
হওয়া! সত্তেও, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন না করিয়াও, শ্রদয়ের ব! বাক্তি- 

গত সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতার স্পৃহী স্জামান গণতান্ত্রিক চেতনারই 
ফল, নব মানবতাবাদেরই অঙ্গবিশেষ। অর্থনৈতিক ভিত্তি গঠিত হইবার 

আগেই জীবনে এই স্বাধীনতার আকাজ্জ! বুহভতর সমাজজীবনেও দেখা 

দিয়াছিল। অর্থনীতি ব্রিটিশের করায়ত্ত হইলেও নব্য বাংলা! আদর্শ ও কৃষ্টির 

ক্ষেত্রে স্বরাট-সাধনা শুরু করিয়া দিয়াছিল। মধুও ত নেই সমাজ-দেহেরই অংশ। 
যে প্রতিজ্ঞার জোরে কৃষ্ণমোহন শ্ব-প্রণরিনী বিশ্ধ্যবাসিনী দেবীকে স্বমতে 

আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা নব জীবনবোধের জোর । সেই জোরেই মধুনুদন 
বিবাহে আপত্তি করিয় এমন এক পথে পা দিলেন যে পথে তিনি 'নবকুমারের! 

অপেক্ষাও এক। কেননা তখনও কোন কপালকুগুলার সন্ধান তিনি পান নাই। 

নৃতন এই পথে পা দিবার পিন্ধান্ত করিবার আগে মধুস্থদন যে সব কথা 
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ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন তাঙ্কা সম্ভন নয় কিন্তু ইহা ঠিক থে এই সিদ্ধান্তই 
মধুন্ুদনের জাঁবনের ক্রান্তিকারা দিদ্ধান্ত। ইহার পরেই শুরু হইল 

তাঁহার নিঃসঙ্গ সাধনার জীবন: ইউরোপের বিচিত্র শাহিতা ও ভাষার 

অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কত ভাবার শিল্পা; চুরি করিঘা মাঝে মাঝে 

মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আত্মসন্ত্রমবোধে আঘাত লাগিলে কলেজকর্পক্ষের 
সঙ্গে ছন্দ এবং সেই দ্বন্দে কতৃপক্ষের নতি স্বীকার । এই তিনব্ছর কয়েকমাস 

বিশপস্ কলেজ যেন মধুস্থদনের গুরুগ্ৃহ হইয়া উঠিল। পাদরিদের কাছে 
পড়িতেছিলেন বলিয়া নয়, অভাবিতপূর্ণ আত্মপ্রন্থতির মধ্য দিয়া 
যাহতেছিলেন বলিয়া । 

হিন্দুকলেজে ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে তাহার পরিচয় সম্পূর্ণ হইয়াছিল । 

সম্পূর্ণ” কথাটি ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিতেছি। আক্ষরিক অর্গে স্পূর্ণতা 
অর্জন কাহারও সাধ্য নয় এ কথা না বলিলেও চলে কিন্য এ বয়সেই 
মধুন্দনের অধিগত বিদ্তা সকল সাধারণ সীমা ছড়াইয়া গিয়াছিল এবং তিনি 
তৎকালীন ইউরোপের কবি-মার্তগ বায়রণের শিষ্ুত্ব গ্রহণ করিয়া, 

যোগীন্ত্রনাথ বন্থু মহাশয়ের মতে, যে সকল প্রেমোচ্ছ্রানপুর্ণ কবিতা লিখিতে 
শুর করিলেন তাহা শুধু যে তাহার অকালপকতারই নিদশন তাহা নহে, তাহার 
ভবিষ্যৎ হৃদয়ঘটিত উচ্ছঙ্গলতারও সুচক। বস্তু মহাশর মধুর নীতি- 

হানতা লইয়া! বড় বেশী ব্যস্ত হইয়া না উঠিলে দেখিতে পাইতেন যে 

খাস ইংলণ্ডেও খুব বেশী কবি এ বয়সে মধুর মত বিষ্ভা এবং ভাষার 
উপর অধিকার লইয়া কবিতা লিখিতে শুরু করেন নাই। মধুস্থদনের 
বালাবয়সের এই রচনাগুলি পড়িলে হঠাৎ বায়রণের রচনা বলিয়া ভূল যে 

হইতে পারে সেইখানেই তাহার সার্থকতা । ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা 
রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক মধুহ্ছদনকে ৬৬০90010566 4১৮০সর কবি- 

কোণে স্থান পাইবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন; অবশ্ত তখন মধু 

মাদ্রাজে এবং কবি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত । কিন্তু মিল্টন, কি 91791656816কে 

আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিবার মত মানসিক পরিপকতা তখনও, এমন কি 

মাদ্রাক্ত প্রবাসকালেও তাহার আসে নাই। ইহার কারণ প্রথম যৌবনের 
উচ্ছাস-প্রবণতা। সত্য বলিতে কি, শেলী, বায়রণ, স্কট, যাহারা যৌবনে না 

পড়িল তাহাদের আর কখনও প্রাণ ভরিয়া পড়াই হইয়া! উঠিবে না। কিন্তু 
রাজ! পুকুর কাহিনী লিখিতে বসিয়া ১৮৪৩ সালেই যে দেশাত্মবোধের পরিচয় 
মধু দিতেছেন তাহা কি বায়রণের অন্ুকরণের ফলে, না চ21566: ০0৫ 

701781১6618, পাঠের, না নিজের আস্তরিক অনুভূতির ? 
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উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ। শেষের কয় পংক্তির উপমার সঙ্গে মেঘনাদবধ কাব্যের 
প্রথম সর্গের নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তির মিল স্পষ্ট £ 

বনের মাঝারে ষথা শাখাদলে আগে 

একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে 
নাশে বৃক্ষে". [ পংক্তি ৯১-৯৩ ] 

কিন্তু সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট হইতেছে যথার্থ আবেগের সুর। এ আবেগে 

কৃত্রিমতা আছে বলিয়া ত বোধ হয় না। অথচ ইহ তাহার খ্রীষ্টান হইবার পরে 

লেখা । মধু ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন ১৮৪৩ এর ৯ই ফেব্রুয়ারী আর 

12570 707%8 11061215  01521761 পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ এর 

সেপ্টেম্বর মাসে । মধু তখন হয়ত 1020:55 লেনে ম্মিথ সাহেবের বাসায় 
বনবাম যাপন করিতেছিলেন। তিনিষে প্রাণের একান্ত আবেগে ধর্মাস্তর 
গ্রহণ করেন নাই এ কথা কৃষ্ণমোহনও জানিতেন। অতএব ধর্মীস্তর গ্রহণ 
করা সত্বেও তিনি যে মনে মনে বাঙালী ছিলেন ইহা! আমাদের প্রীমাণ্য 
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নয়) আমাদের প্রামাণ্য হইতেছে এই যে শ্বদেশীয়তা শুধু মধুর কেন, সে 
যুগের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং ষধুর যে বিজাতীয়তার 
কথা যোগীন্দ্রনাথ বস্থু মহাঁশয় বলিয়া শেষ করিতে পারিতেছেন না বা 

বাহীকে কোট-পেন্টলুন রূপে মধুর কাব্য দুঁড়িযা' বাহির হইতে রাঁজনারায়ণ 
বন্থ মহাশয় দেখিতে পাঁইতেছেন, সেই বিজা তীয়তা মধুক্থদনের অন্তরে কৌনদিন 
ছিল না। পরে তিনি নিজেকে যে হিন্দু বলিয়া রাজনারারণ বন্গুর কাছেও 
উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। কিন্য কৈশোরের শুধু এই উদ্ধৃত 
কাব্যাংশটি নর আরও অনেক খণ্ড কাবা, পরবর্তী কালের বীরাঙ্গন! কাব্য, চত্ুর্দশ- 

পদী কবিতা, বিগ্ভাসাগরের মধ্যে বাঙালা মায়ের স্সেহণীলতা আবিষ্কার, জীবনের 

শেধদিন পর্ধন্ত বাঙালীদের সঙ্গেই আন্তরিক মেলামেশা_এই সবই তাহার 

বাঙালীত্বের এবং স্বাদেশিকতার প্রমাণ । বাহিরে তাহার থে নিজাতীয়ত্ব তাহাকেও 

আজিকার দিনে কেহই নামে অভিহিত করিত না-বলিত বে আধুনিক 

জীবনঘাপনের তাগিদ হইতেই শ্রী সভ্য অভ্যাস তাহার হুইয়াছে। কলেজ 

স্কোরারে ইয়ং বেঙ্গল ঘে গোমাংস আর মদ খাইতেন সে কি তাহাদের বিজা তীয়তা 

__মর্থাৎ বঙ্গীয়েতর জাতির প্রতি ভালবাস! দেখাইবার জন্য, না স্বদেণায়দের 

সংস্কার এবং আচাবান্ধতী দূর করিবার ভন্য ? মধুস্ছদন যে কবিরাজী 

চিকিৎসা করাইতে রাজী হন নাই, মিস্টার বলিয়া নী ডাকিলে ক্ষুগ্ন হইতেন 

এগুলি এখনকার নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আবার বিচিত্র কুসংস্কার বলিয়া গণ্য 

হইতে পারে। মধুস্থদন কিন্তু ঁ গুলিকে উচ্চতর স্তরে জীবনথাপনের অপরিহার্ধ 
্ঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। সাহেব তিনি যে মনে মনে হন নাই তাহা 

তাহার ঢাকার বিখ্যাত উক্তিতেই স্পষ্ট | সা. স,চ. পৃ৯১]। কিন্ু তাহার 

কাব্যে যে গুণের প্রাচূর্ষের জন্য যোগীন বস্তু, রাজনারায়ণ বস্থু প্রমুখেরা 

বিজা তীয়তার অভিযোগ আনিয়াছিলেন তাহা হইল প্রতীচ্যের নব মানবতাবাদ' 

এবং সম্পূর্ণ নৃতন রসবৌধ। মধু তাহার সহাধ্যাফ়িদদের ভবিষ্যৎ কিরূপ 

কল্পনা করিতেন সে সম্পরকে তীহার বিখ্যাত কবিতাটি (ডিরোজিওকে 

অনুকরণ করা সব্বেও) সে যুগের মানুষের নব জীবনাদর্শের এক সম্পূর্ণ পরিচয় 

বহন করিতেছে-_ 
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অর্থাৎ মধু ভাবিতেছেন তাহারা 91791556816 ( বা ?011017) আর 

০৮৮০: হইয়া! দেশের মুখোজ্জল করিবেন। 91091595199276 বা 71100 

অবগ্ত তিনিই হইবেন এবং তখনও ভাবিতেছেন যে সে কাব্য ইংরাজীতহে হুইৰে 
কেন না বাল! ভাবার উপর তাহার এবং তাহাদের অনেকেরই তখনও পর্যন্ত 

কোনো আস্থা নাই, আস্থা জন্মাইবার কোনে কারণও ঘটে নাই। প্যারীচাদ, 
বিগ্ভাসাগর, অক্ষয় কুমার, দ্বিজেন ঠাকুর, রঙ্গলাল__-কেহই তখনও বাঁঙলাভাষার 

সামর্ধের পররথ করেন নাই। কিন্তু আদর্শ মধুস্দন ঠিকই তুলিয়া! ধরিয়াছেন। 
সেই আদর্শ বাঙালীর জীবনে কেন যে পূর্ণ হইল না তাহা আমরা! আগের অধ্যায়ে 

দেখিয়াছি। এই অপুর্ণভার, এই পরাজয়ের চেতনাই পরিণত বয়সে 
মধুকে মেঘনাদ স্থা্টি করাইয়াছিল। তাই মেঘনাদে থাহারা বিজাতীয় ভাব 
দেখেন তাহারা মধুসথদনের কাবোর উৎসমূলের সন্ধান রাখেন না। তাহা ছাড়া 

সেই যুগেরই যাহারা মানুষ তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না সেই যুগকে সম্পূর্ণ বিচার 
করা । রাজনারায়ণ বা অন্তান্তেরা সেই জন্যই বিচারে ভুল করিয়াছিলেন । 

তবে যোগীন বস্থুর ভূলের কারণ ধর্মীয় গৌড়ামি এবং বুগমানসের মূল্যায়নে 
আধুনিক দুষ্টিভঙ্গীর অভাব । 

মধুসুদন গ্রীষ্টান না হইলে যে শেষ পর্যস্ত ডেপুটিগিরিতেই জীবন শেষ করিতেন' 

এবং কাশীপ্রসাদ কি রাজনারায়ণ বন্থুর মত ছুই চারিটি চোস্ত ইংরাজী কবিতা 
লিথিয়। জীবলীল! সাঙ্গ করিতেন ইহ। যোগীন বস্গও স্বীকার করেন। 

্ীষ্ঠান হইয়া মধুসুদন প্রথম বুঝিলেন একাকিত্ব কাঁহাকে বলে। তাহার 
স্বতঃপ্রসারশীল সত্ব আপনার মধ্যে আপনি গুমরাইয়া উঠিল। ভালো না 

বাসিয়া ষে থাকিতে পারিত না সে একেবারে . জলের বাহিরে মাছের মত হ্ইয়া' 
বারে বারে গৌরদাসকে লিখিতে লাগিল অন্য বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে লইয়া স্মিথ 
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সাহেবের বাড়ীতে জাসিতে । শেষে তাহাকে আসিতে হইল শিবপুরে বিশপ্্ 

কলেজে । নেখানে শুরু হইল কঠিন বিগ্ভাভ্যাম_ একই সঙ্গে গ্রীক, ল্যাটিন ও 
সংস্কৃত শিক্ষা । এক সঙ্গে তাহার সামনে উদঘাঁটিত হইল ইংরাজী, গ্রীক, ল্যাটিন ও 

সংস্কৃত সাহিতোর- অর্থাং আর্য জাতির প্রায় সমগ্র স্ুপ্রাচান এতিন্বের, 

ভাবসম্পদ এবং সঙ্গে সঙ্গেই কাটিরা খাইতে লাগিল কচির বাহা কিছু 

সঙ্কার্ণতা ছিল সব) জাগতে লাগিল নণ রসবোধ। ২১ বছর করেক মাস 

বয়সের মধুস্টদন হংরাঁজী, গ্রীক ও ল্যািন সাঙিভো এবং গ্রতীচের নব 

মানবতার আদর্শে পরিপূর্ণ দীক্ষিত হইলেন; আব্দার করিতে লাগিলেন 

সংস্কত সাহিত্যের সম্পদ । গ্রীস্টিয়ান না হহলে মেপনাদবধ কাব্যের কবি 

কি এমনি করি আত্মগ্রস্ততি করিতে পারিতেন? 

কিন্তু চারিদিকের একাকিত্ব এবং শেনে পিভার পরিপূর্ণ অপহঘোগ 

আত্মাভিমানী মধুস্থদনকে মর্মপীড়িত করিল। যাহাদের ভালোবাদিতেন 
তাহাদের কাছ হইতে দুরে, ভিন্নদেশীয়দের সাহচর্ধে, কলেজের কঠিন ণিয়ম 
শঙ্খলা পালন করিতে করিতে, এবং শেষ পর্যন্ত হালিডের কাছে ধরণ দিরাও 

কোনমতে বাংলাদেশে আত্মসক্মান লইয়া থাকিবার সুযোগ না পাইয়া তিনি 

একান্ত অভিমানভরেই, সকলের অজ্ঞাতে, গৌরদাসেরও, মদ্রাজের পথে পাড়ি 

দিলেন। তখনও মধুস্ছদনের “আশার নেশা', কাটে নাই। কাটিবার 
কথাও নয় ; তখনও তিনি সন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন। 

ইতোমধোই বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠা ও প্রনার ঘটিয়াছে; 

ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ ঘটিয়াছে ; কৃষ্চনগরে আর একটি কলেজ স্থাপিত 

হউয়াছে ) দেবেন্দ্রনাথ ত্রাঙ্গধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন; দ্বারকানাথ দ্বিতীয়র্ধার বিলাত 
গিয়াছেন এবং টমসন আসিয়া বক্তৃতা দিয়াছেন; কৃষ্খমোহনের বিগ্ভাকল্পদ্রম 

গ্রকাশিত হইতেছে ; বিগ্ভানাগর বেতালপঞ্চবিংশতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই 

ঘটনাগুলি মোটামুর্ট মধুস্থদনের খ্রীষ্টান হইবার কাল হইতে মাদ্রাজ যাইবার 

কালের মধো সংঘঠিত হ্ইয়া গেল। বাংলাদেশের সমাজ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে 

আলোড়ন শুরু হইল মধুন্ছদন সুদূর মাদ্রাজ হইতে তাহা সতৃষ্ণমানসে দেখিতে 

লাগিলেন। 

মাদ্রাজে একাকিত্বের বোঝা হুইল ভারী; কবিখ্যাতি কিছু হইল বটে 

কিন্তু ইহা বুঝিতেও দেরী হইল না যে ইহাতে চলিবে না। বিবাহ করিয়াও 

মানস-সঙ্গিনী লাভ করিতে অসামর্ঘ্য (ণ্্0: ৪081) [ 1000 00 006 

০072] 022 ০0116101/0]5 585 0790 10010 ৪5 015897011650- 

117 1915 5150 1116” -পৃ ৬৫৪ জীবনচরিত-_গৌরদান বসাকের মধুস্থৃতি ), 
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অবিরাম অর্থকৃচ্ছতা এবং ত|হার সঙ্গে কলিকাতার বিদ্বং-সমাজের 021৮০ 

[,705র প্রতি কপা-মিশিত অবজ্ঞা (17100 [11511150০21 কাশীপ্রসাদ 

ঘোঁষের ও হরকরার সমালোচনা, 796])97)5এর অভিমত, কলিকাতায় ৪০ 

খানিও বিক্রি না হওয়। ) মধুস্থদনের এক৷কিত্বকে বাড়াইল বই কমাইল না । 

স্বদেশ ও স্বভাষ! হইতে বহুদূরে থাকিয়। তিনি যেন বাংল। ভাষার 
সঙ্গে নৃতন করিয়! প্রেমে পড়িলেন। কাছে আমিবার জন্য দুরে 
যাওয়ার তাহার প্রয়োজন ছিল। ীষ্টিয়ান হইয়াও স্বদেশে থাকিবার 

ফলে যে ব্যবধান আত্যন্তিক হইয়া উঠে নাই মাদ্রাজে গিয়া তাহাই হইল। 
বিদেশিনী, নীলকরের কন্তা, স্বভাবতই মধুর মধুক্ষরা বাণীর মোহ কাঁটাইয়া 
উঠিয়া দেখিলেন ভদ্রলোকের কবিতার বই বিক্রী হয় না। বিক্রী যখন হয় 

না তখন মে কেমন কবিতা? অর্থের অভাবে কবিতার কঙ্কাল বাহির হ্ইয়! 

পড়িল। মধু আশ্রয় খুঁজিলেন [76716চ5র সাহচর্ষে, পরে প্রেমে। 

নিজের কৃতকার্ষের জন্য কোন অনুতাপ মধু করেন নাই। তীহার 
স্বাধীনতালিগ্লার সমালোচনা করায় তিনি গৌরদাঁসকে লিখিয়াঁছিলেন, “ু 6০11 
700. 6126 1] 0015 আ০1]0 ৮৮০ 118৮০ 21] 009 ০96 00৮ 17020)5 

101 0:59125, [70৮7৮ ০27 ৮০০ €11॥ ০9০0 & 9110৬ 69 

196 11) 1015 08001765800? ১২০ কিন্তু এ একই সময়ের আর 

একটি চিঠিতে লিখিতেছেন কেমন করিয়া অর্থাভাব তাহার কবিতার শ্বাসরোধ 
করিতেছে 2 4৯11 0090] 70 6010910610০ 2. 1560191 10797) 0: 

19009151952. 02091€ 510020101) 7101 2.০ 11111071203 2. 100011618, 

৬৬1)০ 7111 £1০ 10 00০ ? 15 00212 00109 1) 1100192?111025 আআ]! 

3170৬7৮ ! ৯২৯ আজকাল ইহা! অতি সাধারণ কথ! বলিয়া মনে হুইবে কিন্ত 

যে মধুস্থদন এশ্বর্ধময় এহিক জীবনের স্বপ্প দেখিতেছিলেন, ব্যক্তির পরিপূর্ণ 

বিকাশ যে ইংলগ্ডে ঘটে সেইখানে চলিয়া যাইতে বাগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, যিনি 
সেই জীবনপিপাসায় সব কিছু পরিত্ণাগ করিয়া মাদ্রাজে পাড়ি জমাইলেন, 

এবং যিনি সেই শরশ্বর্য-ভিত্তিক পরিপূর্ণ আত্মিক জীবনের আশায় লোকলজ্জা 
বিসর্জন দিয়া [7017160কে লইয়া পলাইয়াছিলেন, সেই মধুস্দনের পায়ে 
অর্থের বেড়ী পরাইয়! দিলে চলিবে কেমন করিয়া? অর্থ তাহার প্রয়োজন__ 

প্রাচূর্যই সাহার অনুকূল পরিবেশ । শু মরুভূমিতে কাঁটাগাছ চিবাইয়। 

নিজের মুখের রূক্তে যে উট পিপাসা নিবারণ করে তাহার সঙ্গে আধুনিক কালের 

নির্মোহ, নিজের চেতনায় নিজেই উত্যক্ত, হতাশ কবির সাদৃণ্ত থাকিতে পারে । 

মধুস্থদনের গ্রতিভ। এহর্ষের মাঝে লালায়িত হইতে চাহে, দৈন্)র মধ্যে নহে। 
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তাই মধুর শ্রেষ্ঠ কীর্তি অনজিতই রহিয়া গেল। তিনি শুধু শুরু 

করিয়াছিলেন মাত্র। কিছু পরেই বুঝিতে পারিলেন, “8৩৮ [ 5900996১ [5 

00926109] ০8961 19 012.7:7)6 00 ৪. ০10০. ১২২ তিনি সত্যই 

আমাদের অলিখিত মহাকাব্যের কবি। ৯২৩ অর্থকে তিনি শুধু 

উপকরণ মাত্র মনে করিতেন, পরমার্থ মনে করিতেন নাঃ “এইক্ষণে 

তোমার অর্থের কোন প্রয়োজন দেখি না যে, কষ্ট করিয়া আমি তাহা 

পরিশোধ করি । বখন ভোমার অন্নকষ্ট হইবে তখন দিব।”১২৪ ১৮৬১ সালে 

মধুস্গদন কমিউনিস্ট ছিলেন না; তিনি প্যারিসে গিয়া ফরাসী সম্রাটকে 

দীর্ঘজীবী হুইবার আনীর্বাদ করিয়াছিলেন; কিন্ত 'এহ বাহা। আমাদের 

কাছে বর্তমানে আশ্চর্য ঠেকিলেও মধুর কাছে মান্ুযই ছিল প্রধান আর 

অর্থ সেই মানুষের সুখী হইবার স্উপায় মাত্র। সে অর্থের কোনো একান্ত 

অধিকারী থাকিতে পারে ইহা মধুহ্দন স্বীকার করিতে চাহিতেন না । ৯২৪ক 

অথচ সেইটিই সামাজিক সত্য। মধুস্দনের জীবনেই প্রমাণ যে ব্যক্তিগত 

সম্পত্তি সমাজ-বিকীশের একটি অপরিহার্য স্তর হইলেও তাহা সেই সমাঁজেরই 

শেঞ্ঠ প্রতিভার বিকাঁশের ক্ষেত্রে কঠিনতম বাধা হুয়া! উঠিতে পারে । ইহা যে 

হয় তাহা বনু প্রতিভার অকালমৃত্তার ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতে পাইতেছি 

কিন্তু তবু “ইহাই ভবিতব্য, অথবা “কিই বা করিবার আছে” ইত্যাদি আপ 

বচনের পুনরুল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। ভাবিয়া! দেখিতেছি না যে ব্যক্তিগত 

সম্পত্তি অঞ্জন করিবার ক্ষমতাই যদি সমাজে শ্শেষ্টত্বের পরিচায়ক হয় তাহা হইলে 

আর মনুষ্যত্ব বলিয়া কিছু থাকে না; এবং স্বভীবতই সেই সম্পন্তি এমন সব ব্যক্তির 

হাতে সঞ্চিত হইতে পারে ধাহার! মনুষ্যত্বের বিরোধী, এবং ধাহারা মনুষ্যত্বের 

বিকাশে সহাঁয়তা করেন তাহারা জীবনধারণের এ উপকরণটি না পাইলে স্ব-কর্মে 

নিঃশেষে নিজেদের নিনুক্ত করিতে পারেন না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির এই মহৎ ক্রুটি 

মধুস্দনের লচেতন দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি দুর প্রবাস হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 

লিখিতেছেন £ 08 73217691119 2. 521৮ 220010] 120£0982, 1 01115 
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(176 81521১9 0৫109] 0] 001 2 11115. 1 & 69০ 0০90:, [06101025, 



১২৪ যুগন্ধর মধুস্দন 
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ড০এ 2০ বড় মানুষ ; 11790) [00005 58:25 101 5001 ভ/০ 01৩ 5011 

৪ 0০£:9060. 00019. ৬৬1)০ 216 0০ “বড়মান্তুবগ 210020 03? 

[12 17001000165 01 01)01:2199691) 2770. 13018102201 1915১ 1109000, 

105 7395) 109106 170170% 1 11117852176 0000 50177617111 1] 0176 

11651215111, 1? 1:00 0955938 65161)05, [17০ 1706 01৩10158173 

0 ০0161961716 615০10 00 0611 00070050 ০010176 170 001 1096101) 

[0050 100 5205900 7100 ৮1790 [179০ 00189. ৯২৫ নিজের কাতি 

এবং ব্যর্থতা সম্পকে ইহাই মধুর নিজের বিশ্লেষণ আর ইহাই সত্য বিপ্লেষণ। 
প্রমথনাথ বিশী মহাশয় তাহার 'মধুস্থদনের জাবনভাম্? গ্রন্থে অর্থকে থে প্রাধান্ 
দিয়াছেন, তাহা, এই জন্য, মধুস্দরন সম্পর্কে, সত্য নয়; আপাতদুষ্টতে যতই 

সত্য বলিয়া! মনে হউক নাকেন। 

মাদ্রাজে জীবনের তিক্ততার সবটুকুই মধুস্দনের পানপাত্রে আসিয়া জমা 
হইয়াছিল। জীবনের কুশ্রী। ভিত্তিমূল তাহার দৃষ্টির সামনে অবারিত হইল। 
যাহা কিছুর জন্য তিনি স্বজন সম্পদ ও স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আদিলেন সেই সব 
কিছুই ছাত ফপকাইয়া' যাইতে লাগিল। কতবার তিনি এই সময়ে আশার 
ছলনার কথা বলিলেন ঃ 
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যুগন্ধর মধুস্থদন ১২৫ 

এবং এই £:151 এর কারণ'অনুসন্ধান করিতে গিয়া! বলিতেছেন £ 

4৯710. 5001) ৫8110 81101 15 1015, ৮1052 516101955 300] 

91525 7 000 1] ৮৪117) 60 01506 0110 £8111116 07171] 

(01 ০110017750910০ ৯২৯ 

এই ০11:0017756809 যে কি তাহা আমর পূর্ব পরিচ্ছেদে বিশ্লেষণ করিয়া 

দেখাইয়াছি। ইহা হইল তাৎকালিক সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশে বাক্তির 

পৌরুষের, বাক্তির পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের বাসনার পরাজয়। এই চেতনাকেই 
শশাঙ্ক মোহন সেন ৯৩০, মোহিতলাল মজুমদার ১৩১ প্রমুখেরা অনতিক্রমণীয় 

নিয়তির চেতনা বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । 

মাদ্রীজে মাতৃভাষার চর্চা ১৮১৯ সালেই মধু আরম্ভ করিলেন-_ ইচ্ছা, এইবার 

তিনি সাধন করিবেন ৮7০ £০80 012০6 01 20719011151175 00০ 6070506 

0৫ 20) 03019.” 1 ১৩২ এই উদ্দেশে পৌছাইবার জন্ তাহার প্রয়োজন ছিল 

জীবনে এই তিক্ততা ও মোহভঙ্গের । গ্রেমণ্ড যে তাহাকে ফাকি দিল, তাহার 

আংশিক কারণ দারিদ্র হইলেও, আসল কারণ মধুর আম্মকেন্রিকতা 

চুড়ান্ত 11701100015] এবং 321£-80507:0000 1 শশাঙ্গমোহন সেন 

ঠিকই বলিয়াছেন 'ক্ক্মুভাবে দেখিতে গেলে তাহরে প্রেম আত্মবিলাসের নামান্তর । 
মাত্র ।”১৩৩ আম্মবিলাসই ঘে রোমান্টিক চেতনার মূলে রহিয়াছে । “কিন্ত উহ! যে 
একটা "18010 616107017, ভারতীয় আদর্শে একটা আস্তরিক ভাব, তাহাঁও 

'মামাদিগকে বুনিয়া লে হইবে” ১৯৩৭ এই চেহনা কখনও নিজেকে ছাড়া 

পরকে বোঁঝে না_ পরুদক দোখে কেবল নিজের প্রতিফলন ভিস+বে £ 

মতোর মুভিকা মোর 

তাই দিয়ে অমুণ্ত মুরতি যদি হ্টি করে থাকো 

তাহারই আরতি হোক তব সন্ধা বেলা । ৯৩৫ 

চ700711665 সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার সঙ্গে 
মথুক্দনের বিধোধ বাঁধে নাই । প্রতিবাদ করিলে হয়ত £২০৮০০০৪র দশাই হইত। 

এই ভাঁবখিলাপী রোমাটিক নিজের মূল্য সম্পর্কে অতিচেতন। সে কাহারও 
কাছে পরাজয় ত স্বীকার করেই ন। ; নিজে হারিয়া গেলে উঠানের দোষ দেয়। 

[11718 901010এর উক্তি মধু সম্পর্কে একেবারে হুবহু গ্রযোজ্য £ 

[701 01)001) 00০ 10170201701 0150 15105 009 21১28001) 19110059611 

10 07019190010 01 109৬০, 110 00925 1706 191) 00 0:817500]/0 1015 

0৮৮ 250. 07172 001200 ৮7101) 71101) 15010211092 15 11) 10৮6 
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27) 001০0015170 11) 2115 01:01 821059 8 00190629211, 1110615 

15 11) 1200 170 001206 1] 6102 1:01097610 01181৮9196--0171% 90191০06. 

[1715 5010190০0৮০ 1056, 81000170511) 70179001009 00 2 05০ 01 0০ 

11195119010] 060 07179000 21006101191 11101026101), 01: 1% 011০ 

0:21515, 0০9 0১০ 0915016 0£ 11105100, £01 105 ০0 9809৮ ১৩৬ 

প্রেমের ক্ষেত্রে মবুস্থদন এই $119197. ঝা মায়ারই পশ্চাদ্ধীবন করিয়াছেন এবং 

জীবনের বিস্তৃভভর ক্ষেত্রেও এই এশ্বব, প্রাচ্য ও আত্মবিকাশের মায়ার পিছনে 

পিছনে ছুটিয়াছেন। মবুন্দনের প্রতিভা তাই মূলত 15710-ধর্মী, ৯৩৬ক 

আখ্যানধমা ন্য়। 

পিতার মৃত্যু এবং পি-সম্পন্তি উদ্ধারের একান্ত প্রয়োজনীয়তা থে উপস্থিত 
হইল ইহাহ রক্ষা, তাহা না হইলে মধুস্ুদন 17৩07119008 কে লইগা মাদ্রাজে কি বে 

কারতেন তাহা কল্পনা করাই ছুক্ষর। মধুস্থদন মাদ্রাজ হইতে পণাহয়া বা1চলেন। 
তাহার মন তখন স্বদেশ ও স্বভাবার একান্ত আঁভমুখা। স্বদেশের প্রতি টান 
তাহার হিন্দু কলেজে পাঠের সময়েও দেখা গিযাছিল; শুধু তাহার মধ্যে নয়, 

তৎকালায় প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান হন্দু কলেজায়ানদের মধ্যেইঃ “]1156 0201) 

5006 900061705 01 036 [71100 0911255 17170105009], 76591 09 

90106 070761151) ড৬০19০...109৬০ ৪10. 10015216110 ০10০ 0176 

€9.5001106 0021065 10 01)050 0117795 ড1)01) 39%107৮5 70০990৮ 501] 

11210. 017০ ৬0110. 118 (1)1211) 1000 50102 19901010610 700921005, 11106 0790 

011 1116 70105 110010809, 01726 11201015002) :15]10 101 1719 

০০1)05 11105 0102 00021: 50011617021) 0 1715 02.” 1৯৩৭ মাদ্রাজের 

অভিজ্ঞত। মধুস্থদনের মাতৃভাষার প্রতি আকর্ষণকে দৃঢ়তর করিল প্রন্ততি ত 
চলিয়াই আপিতেছিল। হিনাব করিলে দেখা যাইবে যে মাদ্রাজ হইতে কাঁলকাতায় 

ফিরিয়া আসিবার সময় নিম্নলিখিত ভাবাগুলি ও তত তৎ সাহত্যে যে 

পারদশিত! অর্জন করিয়া অর্ধস্কুট বাউলা সাহিত্যকে মধু সাঁজইতে আমিলেন 

তাহা ইতিপূর্বে, এ্কালে, অন্ত দেশে অন্য কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই £ 

ইংরাজী, গ্রাক, ল্যাটিম, ফাঁনী, ইটালিয়ান, ফরাপা, ভামিল, তেলেগু, হিক্র। তবে 

রেবেকার সঙ্গে বিচ্ছেদ না হইলে এবং মধুন্দন কলিকাভায় ফিরিয়া! আসিতে বাধ্য 

না হইলে বাঙলা সাহিত্য তাহাকে ফিরিয়া! পাই ত কিন] ইহা বলা যায় না। স্থযোগ 

না ঘটিলে, কলিকাতায় ফিরিয়া না আসিয়া তিনি হয়ত ভারতবর্ষেরই কোনো 

দূরতর অঞ্চলে কিংবা বর্মা, মালয়ে চলিয়া যাইতে পারিতেন । বাঙলা সাহিত্যের ঘুম 
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ভাঙাইবার জন্ত তাহার প্রস্ততিই যে গ্রথম 'এবং সার্থক এ সম্পর্কে রমেশ দত্ত যে 



যুগন্ধর মধুহদন ১২৭ 

মন্তব্য করিয়াছেন ভাহা অগুধাবনযোগ্য 27%901)0501081. ৮485 01705 0) 

2150 50600017006 60০ 1711700 0011660, [:01901:15 20009. 

17) 17151151), 10 €91:050 6০ 86106911 11657050016. £]1 009 

12170৮7720 ৪.001)015 ৬৮110 1080 110176900 561৬0. 01011 107700021 

€010501৩, [55/710117177019 00002, £0151)05% 10, 1909008, 

ড10%99901 270 01615 ৮৮০০ [00] ড৮1)0 180 2.00110 2 

17019011206 100৮5100509 ০? 11751151),1000361% 109 [10511 0৮1) 

01)092৬00115, 11110 21010017111 01 61211711700 05011950 1)2.0 11101260 

10901:20 110) 00116270006 00 13১15811 11651906010, 1020 ৬৮1100011 

[10999 20. ৮০15৫ 11) 17061191), 1004. 10190 00 49011780151) (1)2107 

96155 11) [77151151) 1109180019. 1000 061) 08009 1110 9. 11991) 

06 11191170610 00 1, ৩. 19002 01786 09৩ 00105 0015001565 

ড$0090101) ৮/1)০]। 10 50:01105 11) 2. 001:911) (017£06. 1৬111097497 

11৬90 609 ০0115001715 10015621065.১ ৩৮ 

স্থদূর মাদ্রাজে থাকিয়া শুধু বাঙলা ভাবার জন্ত নহে, বাউলা দেশের জন্যও 
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খণ্ডকাব্যের বিভিন্ন অংশে পারন্ুট । এমন কি বাঙলা দেশে ডাকাতের উপদ্রব 

সম্পকে তিনি তাহার সম্পাদিত মৃ1000 01000101 এ সম্পাদকার লিখতেন 
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107001061 5108150 1091 10508110+5 2,9০০06107) ৬1 00:০০ 0061 

161109৩7-/1595 1৯৪৩ এবং মধুহুদন ফিরিয়া আসিয়া প্রথম যখন তাহার 
বিমাতা উদ্চিন্-যৌবনা এবং রূপসী হরকামিনীকে অন্নাভাবে ও অবতে ক্রি 

দেখিলেন তখন তীহার মনস্তাপের অবধি রহিল না। সেই বংসরেই 

বিদ্াপাগর মহাশয়ের নেতৃত্বে বিধবাবিবাহ আহন বিধিবদ্ধ হয়। তাহার 

চিঠিপত্রে তিনি এ বিষয়ে বিগ্ভাদাগরের প্রভূত স্তুতি করিয়াছেন। কিন্তু এহ 
আন্দোলনে তিনি কোনে। অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন! বলা বাঁয় না । 

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া মধুস্দন দেখিলেন যে বিগ্ভাসাগর, প্যারীঠাদ 
প্রমুখের শুধু যে বাঙল! ভাষার নান! প্রকারের রূপরচনায় ব্যস্ত আছেন তাহ! 

নহে, বাঙল] ভাষা! শ্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে । অসংখ্য পত্র পত্রিকায় সারগড বিচিত্র 

প্রবন্ধাদিতে বাঙালীর বলিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসার প্রকাশ, বাঙলা ভাবা ও সাহিত্যের 

অনুশীলনের জন্য বল্ বিদ্ধংসভার প্রতিষ্ঠা ; বাউল! নাটকের আবিভাবের সম্ভাবনা 

এবং সর্বোপরি কলিকাতার সমাজে ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিভ্তের যথেষ্ট সংখ্যাবৃদ্ধি 

এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা_এই সবই ভাহাকে আশানিত করিল । শিক্ষীর 

বিস্তার এবং সমাজ-সংস্কারে বিদ্ামাগরের নেতৃত্বে প্রগতিথাল মধাবিস্ত 

সমাজের বিপুল উগ্চম__প্রথম বিধখা বিবাহ এবং তুমুল উত্তেজনা; স্ত্রী 
শিক্ষার বিশেষ প্রসার); ডালহৌসির স্বত্বলোপ নীতির ফলে রাজন্তেরা 
চটিলেও সারা ভারতে প্রথম জাতীয় এঁক্য-বোধের স্ুচনা--এই সমস্ত কিছু 

জাটল আবর্তের কেন্দ্র কলিকাতায় মধুস্থদন উপস্থিত হইলেন এবং নিজের 
পায়ে দাড়াহয়। ধারে-স্ুস্থে চারিদিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিবার অবকাশ 

পাইলেন একটি চাকরী জুটিয়া যাওয়ায় । সাওতালবিদ্রোহ বাওলা দেশে হয় 

তিনি মাদ্রাজে থাকিতেই । এখন তিনি কলিকাতায় আমিয়া বসিতে না 

'ব্দিতেই শুরু হইল সিপাহী-বিদ্রোহই। এই বিদ্রোহের ফলে মধ্যবিস্ত বাঙালীর 

চেতনার থে জটিল আবর্তের স্থষ্টি হইল তাহাতে মধুস্থদনের মনও নিশ্চয়ই 
'আলেড়িত হইয়াছিল । তীহার মনকে তৎকালায় উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শেণীর 

সুচীমুখ বলা বাইতে পাঁরে | সেই স্পশকাতর মনে ঠিক কি কি ভাবতরঙ্গ 
উঠিয়াছিল তাহা আজ আমর! নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না; কিন্তু আগের 

অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে এবং শিবনাথ শান্ত্রীও তাহার পরস্পর-বিরোধী 

মন্তব্যের দ্বারা ইহা সমর্থন করিয়াছেন যে, সিপাহী-বিদ্রোহকে বাঙালী একেবারেই 
সমর্থন করে নাই, এই রকম -নরল ভাষায় সেকালের বাঙালীর মনোভাব ব্যাথ্যা 

করা যায় না। শাস্ত্রী মহাশয়ও একথা! স্বীকার করিয়াছেন থে নাড়া খাইয়া বাঙালী 

আম্মসচেতন হইয়া উঠিয়! স্বদেশাগ্রাগী হইয়া উঠিল। কেন না মধ্যবিত্ত 
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'নিজের অস্তিত্বের জন্য বুটিশের মুখাপেক্ষী হইলেও বৃটিশ যে সেই মধ্যবিত্তের 
পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা না করিয়া অলঙ্ঘ্য বাধারই সৃষ্টি করিয়াছিল ইহা! আগেই 
নির্ণীত হইয়'ছে। এই বিদ্রোহের ফলে ভারতবর্ষ ব্রিটিশের খাস ভালুকে পরিণত 
হওয়ায় এবং ব্রিটিশ তাহার পরে আর কোন সমাজকল্যাণ মুলক কার্কলাপে ভাত 
না দেওয়ায় বাঙালী মধ্যবিত্তের এই ক্ষোভ, 'এই অভিযোগ হতাশায় পর্যবসিত 
হইতে লাগিল। কবির মনে হইতে লাখিল, ইহাই ভাগ্য, ইহাই 
নিয়তি । মানুষের প্রচেষ্টা নিয়তি এমনি করিয়াই পণ্ড করিয়া! দেয়। কবি 

ভাঁব লইয়া, আবেগ লইয় কারবার করেন বলিয়া এই ভাব ও আবেগের পিছনে 
বে কারণগুলি রহিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষভাবে কবি-মানসে পরিস্ফুট না 
হইতেও পারে এবং মধু-মানসেও হয় নাই। তাহার কাব্যের 
দুর্নিরীক্ষ্য নিয়তি ষে ব্রিটিশ-স্ষ্ট পরাধীনতার নিয়তি তাহা কৰি 
হিসাবে তীহার বুঝিবার প্রয়োজন হয় নাই। 

ইহার পরেই আদিল ১৮৫৯ গ্রী্টান্দের নীলের হাঙ্গামা এবং বাগালী 
মধ্যবিত্ত কর্তৃক নীলচাবীদের পরিপূর্ণ সমর্গন; হিন্দ পেটিরটে নীলকরদের 

নীতির তীব্র সমালোচনা । এই ঘটনার প্রতি মধুহ্ছদনের শুধু বে সমর্থন 

ছিল তাহাই নহে, রীতিমত দরদ ছিল ন্তাহার প্রমাণ নীলদর্পণের অনুবাদ । 

কথিত আছে যে দিগম্বর মিত্রের বাড়ী বসিয়া মধুস্দন নাকি এক রাত্রিতে 
নীলদর্পণের অনুবাদ করিয়াছিলেন! ইহা অতিশয়োক্তি হইলেও প্রমাণ করে 
'মধুস্থদনের তীব্র সমাজচেতনা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ । কিন্তু ইহীর আগেই 
মধুস্দন বাঙলা ভাষায় প্রথম সার্থক রোমাট্টিক নাটক, প্রথম সার্থক প্রহসন 

এবং তিলোত্বমা-সম্তব কাব্য রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন। মেঘনাদব্ধ কাব্য 

রচনার প্রস্তুতি তাহার শেষ হইয়াছে । 

থ 

 শতিষ্ঠা নাটকের হ্ুষ্টিপ্রেরণার যে ইতিহীসটুকু আমরা পাই তাহা 
নিতান্তই বাহিরের ঘটনা । এই গল্প হইতে এবং তিলোত্বমাসম্ভব সম্পর্কে ও 

এ জাতীয় গল্প হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পরে মধুন্দনকে 
সমালোচন। কারতে গিয়া বলিয়াছিলেন “এখনকার কবিরা যেমন “এস, একট! 

এঁপক লেখা যাক' বলিয়। সরস্বতীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া এপিক লিখিতে বসেন 

প্রাচীন কবিদের মধ্যে অবশ্ত সে ফেশিয়ান ছিল না।” ৯৪১৯. রত্বাবলী 

নাটকের রামনারায়ণ তর্করঈকৃত অনুবাদের বেলগাছিয়া মঞ্চে মহলা দেখিয়। 

মধুস্থদনের মনে জীগিল মাতৃভীষার এই দৈন্তে বিষাদ; তথনই ঠিক করিলেন 
৭ 
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একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। মধুস্দনের স্বদেশপ্রেম, যাহার নিদশন আমরা 

তাহার হিন্দুকলেজ যুগ হইতেই পাইতেছি, মাদ্রাজে গিয়। যাহা তীক্ষতর হইয়াছে 

এবং দেশে আসিয়া বাংলা ভাষার এবং সমাজের দ্রত উন্নতি দেখিয়া যাহা স্কট 

হইতে চাহিয়! পিপাহী-বিদ্রোহের ফলে নব বল লাভ করিল-_তাহাই রহিয়াছে 
শমিষ্ঠার স্থাষ্টর মুলে । মধুন্দন যে নুতন কিছু করিবেন সে কথা 

আমরা সেই ১৮৪১-৪২ সাল হইতেই জানি। নাটক রচনায় সংস্কত রীতি 
পরিহার তাহার কীত্তি নয়। তাহা “কীতিবিলাস' ও উমেশ মিত্রের “বিধবা- 

বিবাহ নাটকে ইহার আগেই হহয়া গিয়াছে । নাটক রচনায় প্রতীচ্য 

পদ্ধতি অন্ুহ্ৃত হইতে শুরু ক্গিয়াছে। এমন কি সংস্কৃতের বিধি ভাঙিয়া 

বাংলায় ট্র্যাজিডি রচনার প্রয়াসও হইয়া গিয়াছে । কিন্তু নাটকের প্রধান 

কথা যে অভিনেয়তা দেই কথাটি না| রামনারায়ণ, না| উমেশমিত্র কেহই 
বুঝেন নাই £--বাঙ্গালী নাট্যকারে ও দত্তজয়ে এই বিশেষ প্রভেদ যে পুবৌক্তেরা 
অভিনয়ে কি প্রকার ফলোৎংপান্ত হইবে তাহার বিবেচন। না করিয়া নাটক 

রচনা করেন; দত্তজ তাহার ধিপরীতে অভিনয়ে কি প্রয়োজন ; কি উপায়ে 

অভিনেয় বস্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইবে; এবং কোন প্রণালীর অবলম্বনে 
নাটক দর্শকদিগের আশু হৃদয়গ্রাহী হইবেক ইহা। বিশেষ বিবেচনাপুর্র্বক 
শনিষ্ঠা লিপিবন্ধ করিয়াছেন ।” ৯৪২ এবং শমিষ্ঠা লিখিতে গিয়া মধুস্দন, 
কি করিতে যাইতেছেন সে সম্পর্কেও যে সচেতন ছিলেন তাঁহ। নিম্নলিখিত 
চিঠিতেই স্পষ্ট 8 পু ৪2) ৪০:০১ 10 06217 21107, 01086 10০1০ 

»71]1, 10) 81] 11161117990, 76 50706017196 01 ৪ 1[01:211]) 211 21900 

075 [01207027000 1 002 191760198০2 702 10006 017591010790109.], 

1 006 0১098107006 1950 810 £19%1178, 005 0106 1170219501176 3 

00০ ০1321206975 ড/21] 17917691176, (এই প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই রচনার 

অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, বহ্রিক্গ সম্পর্কে নয় । এই অন্তরঙ্গের দিকে চোখ 

ফিরাইতে প্রথম বিগ্ভাসাগরই বলেন; এবং ইহাই নবযুগের রসবোধের 

বৈশিষ্ট ।) 1080 0212 500. 16 0০16 0০ 21019167211 8006 

0১০ 01775? 100 ০90 ৫1511]2 11001:95 0০926:৮ 10668055 1613 

[011]: 06 01101709119)? 31015  0০09টাড 01 165 £518610 

811? 021151215 010986 100 15 (61000217151)? 739510925, 

22106701001) 0086] 220 ৮0161176090 0080 0016102; 0£ 100 

০০013025702 ডা)0 (01510 23 ] 010110]0 1)090 17011)03 132৬০ 

7096] 00016 ০0: :16535 110010060 ৮100 »০50০10) 10283 200. 100065 
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06 00117151757 210 01180 16 15 12) 11762100101 00 010চ৮ 

০0৫ 0১2 50651510৫25. 01 85 19 2 51:৮110 2.01717:20101, 0 

৪৮০16181115 ১8৪17915116. 

10 106 150 100 1711)0217 500. 75 হয 2709010, [1১9৮০ 0921 

510571716 013০ 3200180 2০6) 2119980% 00100701666, €0 98৮6191 761:50175. 

606811% 1£110181)0 01 [71761151)) 200. 1 00 95501:6 590, 01 হয 

৬7010, 01090 0105 1952 50121) 06 10 1) €210795 90 17161). 

11) 102006515 11621215, 010. 0০0৮, [ ৪0 009০ 0:09] 6০. 

5091)0 02012 01)2 01:10 11) 70110ড720. ০106)69**১5-৮** 

101৮6 190 605 50991 06 091:601020, 010 ০0০16) 01 ] [:0100156 

0০ ৪. 0195 0196 ড/1]1 29002151) 072. 010 (1950919) 17) 636 

51190 06 797010777৮1 ”৯৪৩ মধুস্দন সচেতনসভাবেই সাহিত্যে 
বিপ্লব সংঘটিত করিতেছিলেন। পরে মেঘনাদবধ ব্রচনার সময় তান সদন্তে 

বলিয়াছিলেন যে তিনি “20391700795 11621219191. ১৪৪ শ।মগায় 

এই বিপ্লব তিনি ঘটাহীলন ছটি স্তরে ;--১। আঙ্গিক ২। বিষয্ববস্ত 

(১) আঙ্গিকের দিক দিয়া মধুহ্দন সংস্কৃত নাটকের গঠনপ্রণালী 
কিছুই গ্রহণ করেন নাই ; তাহার গভাঙ্ক ইংরাজী 5০০7০ই বটে; অঙ্ক সেনেক 

বা এলিজাবেথীয়দের অনুকরণে ৫টি; আত প্রাকৃত ঘাহা আছে তাহা! শেক্সগীয়র 
অপেক্ষাও অন্ন; তর্থ অন্কে সন্ধিস্থল (০1109 )) পঞ্চমার্থে সমাধান ।. 

সমগ্র নাটকটি সম্পূর্ভাবে অভিনয়যোগ্য ; এঁলিজাবেথীয় নাট্যকলার প্রথম যুগে 
যেমন প্রত্যক্ষ নাট্যের বদলে পরোক্ষ বিবরণ-দানই চাঁলত শাখষ্ঠীতেও তাহাই 

ঘটিয়াছে। এহ শেষটিই হইল নাটকের ক্রটি। ভাষায় সং্কৃতের স্পর্শ কিছু 

বেশী এবং উপমা-উতপ্রেক্ষা (কোন কোন স্থলে বেশ দীর্ঘ) প্রচুরই বল! 

চলে; তবু এ ভাষা মনোহর। যে উচ্ছাসটুকু এখনও রহিয়াছে তাহা 

কষ্ণকুমারীতে হাঁত দিবার আগেই চলিয়া যাইবে। তাহা ছাড় মনে 

রাখিতে হইবে বে কয়েকমাসের মধ্যেই মধু প্রহসন ছুটিতেও হাত দিয়াছিলেন। 

এ প্রহ্মনের ভাবা এ যুগে যাহার হাত দিয় বাহির হুইয়াছে তাহার ভাষার 
উপ্রর অধিকার লইয়া আর কিছু বল চলে না। তাহাকে শুধু ভাবার 
যাছুকরই বাঁলতে হয়। 

(২) বিবি়ববস্তর দিক হইতে ইহাই বাংলা সাহিত্যে প্রথম রোমান্টিক 
ট্্যাজি-কমেডি। এই নাটকের বীজ হইল প্রথম দর্শনেই প্রেম (105 

26850 916) এবং একনিষ্ঠ প্রেমের সম্ভাব্যতা বিচার। শেক্সপীয়রও 
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/ 11050101796] 1151)65 10719910) £৯115 ৬/০11101096 ঢট05 ৬০11 

শ্/০16 10 প্রতি নাটকে এই বিশেষ ছুটি বিষয়কেই গ্রহণ 

করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে বণিত মধ্যঘুগীয় নারী-পুরুষ সম্পর্কের যে পরিবর্তন 

রেনেপ? যুগে হইল তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে এই ছুইটি বিষয়ের নাট্যে আবি9ভাবের 

ঘটনাটি দেখিতে হইবে এবং সেই অর্থে এই দুইটিই হইল আধুনিক বিষয়বস্ত-_ 

ব্ক্তি-স্বাধীনতার এবং নারীর সামাজিক অধিকার স্বীকৃতির ফল। 

স্থকুমার সেন মহাশয়ের মতে ইহার বীজ সখী সপতীর “সৌভাগোর” ঈর্ষা । 

কথাটির ঠিক অর্থবোধ হইল না। আর সখী-দপত্রীর ঈর্ষা বলিতে সেন 

মহাশয় কি আপত্রীভূত সথীর প্রতি ঈর্ষা বুঝাইতে চাহিতেছেন? দেব্যানীর 
শমিষ্ঠার গ্রতি ঈর্ধা? তাহা হইলে সৌভীগ্যে ষঠী বিভক্তি কেন? নাকি তিনি 

বুঝাইতে চাহিতেছেন সখী আর সপত্বীর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা। সে ক্গেত্রে 
সপত্বী কথাটির অর্থ হয় না। তাহা ছাড়া শগিষ্ঠ ও দেবযানীর পরস্পরের 

প্রতি ঈর্ধা মহাভারত উপখ্যানের বিষয়বস্ত হইতে পারে) উহা! মধুন্দনের নাটকের 
নয়। শমিষ্ঠা নাটকের বিষয়বস্তু হইল যযাতির একনিষ্ঠার অভাবে দেবযানীর 

মনোবেদনা এবং তীহার ম্মলনের কারণ হিসাবে শমিষ্ঠার প্রতি ক্রোধ । 
দেবযানীর চেতনায় তাই অপমান-বোধই হইল প্রধান। তাহার নারীত্বকে, 
নারী হিমাবে তাহার ব্যক্তিত্বকে যঘাতি অপমান করিয়াছেন। অপরপক্ষে 

যযাতি মধুস্থদনের নাটকে নায়ক হইলেও, আসলে পৌরাণিক চরিত্র 
বলিয়৷ তাহার মধ্যে মধুস্দন দ্রেখাইতে পারিয়াছেন একনিষার সঙ্গে বহু- 

বল্লভতায় দন্ছ। যযাতি ছু্নস্তের ছণচে ঢালা। কিন্তু নারী-পুরুষের 
পরম্পরের প্রতি একনিষ্ায় বিশ্বামী, বহুবিবাহের একান্ত বিরোধী (নিজের 

পিতাকে সে জন্ত তিনি কখনও ক্ষমা করেন নাই), প্রেমের আধুনিক সং্ঞায় 
আম্থাণীল মধুসদন যযাতির মত চরিত্রের প্রতি সহান্ৃভৃতিশীল 

হইলেন কেমন করিয়া? কালিদাসের ছুম্মস্ত এমন চোখের উপর দুইটি 
নারীকে একের পর এক ভালোবা!সয়৷ একনিষ্ার অসস্তাব্যতা হুচিত করেন 

নাই। যযাঁতি দেববানীকে ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন; আবার সে 

ভালোবাসা ক্ষীণ হইল কি হইলনা বুঝিতে পারিবার আগেই শয়িষ্ঠাকে 
প্রণয় নিবেদন করিতে শুরু করিলেন। তিনি কি একই সঙ্গে দুইজনকে 

কামনা করিতে লাগিলেন? না ইহা মধুহ্দনের নিজের জীবনেরই 
প্রতিফলন। রেবেকাকে তিনি কি সত্যই ভালবাঁসিয়াছিলেন? কিন্তুপরে যখন 
লিখিলেন- প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে স্থুথে 

কি ফল লভিলি? 
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তখন কিন্ত 75011569কে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেছিলেন। এই ছুই নারী 

পর পর তাঁহার জীবনে আপিয়া কি দেবযানী আর শমিষ্ঠার রূপ পরিগ্রহ করিল? 

এবং যে সমাধান তিনি জীবনে করিতে পারেন নাই তাহাই নাটকে করিলেন, 

সপত্বীদের মিলন ঘটাইয়1 ? না৷ কমেডি লিখিতে হইবে বলিয়াই পূর্নতন বিষয়বস্তর 
চাঁপে পড়িয়৷ এই মিলন ঘটাইতে বাধ্য হইলেন ? আর যযাঁতি কি দেবধানীকে গ্রহণ 

করিলেন শুক্রচার্যের ভয়ে? না হুইলে শমিষ্ঠাকেই গ্রহণ করিতেন দেবযানীকে 
পরিত্যাগ করিয়া? মোট কথা মধুন্ছদন একনিষ্ঠ প্রেমের অবতারণ1 করিয়াও শেষ 

পর্ণন্ত আপোষ কারলেন। যিযাঁতেরিব শমিষ্ঠা ভতুর্বিুনতা ভব'_ ইহা! সতা 

হইয়াও হইল না। পুর্বতন বিষয় বন্তর লোকগ্রাহাতা, হয়ত বা স্বকীয় 

অভিজ্ঞতার অনুরোধেই মধুহ্দন শগ্রিষ্ঠা নাটকে যতখানি করিতে 

চাহিয়াছিলেন ততখানি করিতে পারিলেন না। কিন্ত প্রেমে একনিষ্তাই 
যে এই নাটকের সমন্তা তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে মহাভারতের দেবযানীর 

সম্পূর্ণ ' পরিবর্তনে । মহাভারতে শুক্রাচার্ধের কাছে দেবযানীর যযাঁতির 
বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ হইল যবাঁতি তাহাকে দিয়াছেন ছুইটি 

পুত্র আর শযি্ভাকে দিয়াছেন তিনটি পুত্র। ইহা একেবারে সপত্রীর ঈর্ষা। 
কিন্য মধুস্থদনের নাটকে দেবযানীর অভিযোগ সম্পূর্ণ স্বতন্ব। তাহা হুইল, 

"সে ছুশ্চারিণী দৈতাকন্ত' শমিষ্ঠীকে গান্ধর্ব বিধানে পরিণয় করে আমার 

যথেষ্ট অবমাননা! করেছে ।” পরে অবশ্য আছে, “তবে কি আপনার ছুহিতা 

চিরকাল সপত্রী-বন্বণা ভোগ করবে ?” কিন্তু ইহা! শুধু সপত্বীর প্রতি ঈর্ষা 
নছে। ইহা দেববানীর প্রেমের অবমাননায় বেদনা । তাই শুক্রাচার্য যখন, 

বলিতেছেন, “ক্ষত্রিয় রাজার সহিত যখন তোমার পরিণয়। হয়েছিল, তখন 

আমি জানি, মে এরূপ ঘটন। হবে, তা পূর্বেই এ বিষয়ের বিবেচনা! উচিত 

ছিল,” তখন দেবযানী কোনো সান্তনা না পাইয়া, বা ইহাকে একেবারেই 

মানিরা না লইয়। বলিতেছেন, “তাত! তবে আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি 

যমুনাসলিলে প্রাণতাগ করি ।” 

আর যযাতি মধুন্দনের কাছে সমস্তা-যেমন সমস্তা 31191:659816 

এর কাছে 7061066085 তাহার & 11050101791 1151)05 1012910 

নাটকে । কিন্তু 91791657216 অতিপ্রাককৃতের সাহায্যে সমস্তার যে বলিষ্ঠ 

এবং একমাত্র সমাধান দিয়াছেন সে সমাধান, অতিপ্রাকৃতকে ব্যবহার 

করিয়াও, মধু দিতে পারেন নাই। তিনি শেষ পর্যস্ত শখিষ্ঠা আর 

দেবযানীকে যযাঁতির ছুই পাশে বসাইয়াছেন। যে মধুস্দন নিজেকে 11661:215 
159] বলিতেছিলেন তাহার কীত্তির এই ত্রুটির মূল কারণ সমাজ-নানসে 
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পুরাতনের প্রকোপ। প্রতিক্রিয়া আর প্রগতিশীলতার যে বিরোধ যুগের 
একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে আগেই উল্লেখ করা গিয়াছে, শর্মিষ্ঠ। নাটকের 
এই দুর্বলতা, সেই বিরোধেরই প্রকীশ মাত্র । ইহা সত্বেও ভাষায়, ভাবে 

এবং আঙ্গিকে শিমিষ্ঠাই বাংলাভাষীয় প্রথম সার্থক আধুনিক নাটক। তবে শেষে 
এই সন্দেহ মনে থাকিয়া যায় যে দেবযানীর প্রতি রাজার অন্ুকম্পা (বা 

স্নেহ) শুক্রাচার্ধের অভিশাপের ভয়ে নয় ত? কেন না শমিষ্াঠ সমস্ত সংবাদ 

শুনিয়া ত্রাসে, যঘাতিকে যখন দেবযানীর অন্ুনরণে দৈত্যপুরে ষাইতে মিনতি 

করিতেছেন তখন যযাতি বলিতেছেন, “পরিয়ে, আমি সকলই জানি, কিন্ত 
€তোমাকে একাকিনী রেখে আমি দৈত্যদেশে ত কোনমতেই গমন কত্যে 

পারি না। ফণী কি শিরোমণি কোথাও রেখে দেশান্তরে যায়?” শুক্রাচার্যের 

ভয় না থাকিলে যযাঁতি স্বেচ্ছায় পতিগৃহত্যাগিনীকে কি আবার গ্রহণ করিতেন? 
'বিশেষ জরা আক্রমণ না করিলে? ' 

কিন্তু একনিষ্ঠ প্রেমের জয়গান করিতে গিয়া যযাতি দেব্যানীকে সম্পূর্ণ 
পরিত্যাগ করিলে কি নাটক চলিত, না অভিনীত হইত। নিষিত 

এঁতিহাকে নির্মীয়মান নৃতন এতিহ্য অস্বীকার করে না, বরং গ্রাস করিয়া 
নৃতন পথে চলে । মধু তাহাই করিয়াছেন । ্ 

(গন) 

টির ক্ষেত্রে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিতে গিয়া মধুক্থদনের মনে 
বারে বারে নিশ্চয়ই উ“কি দিয়াছিল ইংলগ্ডের রেনেসণা যুগের নাট্যকলা 

এবং ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের কথা । কিন্ত সে কথা পরে। 

১৮৬৭ সালের গোড়াতেই প্রহসন ছ্ইখানি পাইকপাড়ার রাজাদের বায়ে 

মুদ্রিত হয়। হিসাব করিলে দেখা যায় যে তিলোত্বমা-সম্ভব কাব্যের প্রায় 

সঙ্গে সঙ্গেই মধুস্থদন এই প্রহসন রচনায় হাত দেন। দুইখানি প্রহসন এক 
সঙ্গে পাঠ করিলে এব* উহ্ীদের একখানিও যে ন্খনও অভিনীত হয় নাই 
এই কথা মনে রাখিলে বুঝিতে পারা ধায় মধুন্থদনের সমাজ-চেতনা শুধু, 

প্রবল নয়, কত স্যপ্প এবং যুক্তিনি্ঠ ছিল। পানদোষের তীক্ষ সমালোচনা 

“একেই কি বলে সভ্যতা”তে থাকিলেও, দ্টি প্রহসনের মূল কথা ভগ্তামির 
মুখোন খুলিয়া দেওয়া তথাকথিত নব্যের ও সমাজ-শীসক প্রাচীনের। যে 

নবজীবনের আলোকে নব্যবঙ্গের সার্থক পুরোধারা নিজেদের জীবনের দীপ 

জলাইয়া লইয়াছিলেন তাহার মূল কথাই হুইল সত্য আচরণ__জীবনের 
বহিরঙ্গকে প্রাধান্ত না দিয়! অস্তরঙ্গকে প্রাধান্য দেওয়া_-কথাঁয় ও কাজে 
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যুক্তনিষ্ঠা ও সত্যান্থরাগ । এই সত্যনিষ্ঠা না থাকিলে স্বাধীনতায় কোনো 

অধিকার ব্যক্তির থাকা উচিত নয়। নূতন সভ্যতার নামে মিথ্যাচরণ করে 

যে নববাবু আর প্রাচীন পবিত্রতার নামে মিথ্যাটুরণ করে ঘে সমাজের 

জমিদাঁর-_-এই ছুই প্রকারের কপটকেই মধুস্ছদন আমাদের চোখের সামনে 
তুলিয়া ধরিয়াছেন। সত্য ধলিতে কি ইংরাজীতে যাহাকে 291০9 বলে সেই 

অর্থে এই নাটক ছুইখাঁনিকে বে কেন প্রহসন বলা হয়, এবং মধুই বা 
কেন এই নামে উহাদের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বুঝা যায় না। 
ইংরাঁজীতে বেন জনসনের বাঙ্গাত্মক নাটক (98676 যথা ঢা৮০1:02] 

1) 1715 17710178007, /০10006, 07০ 4১101217150) কিংব। শেরিডানের বাঙ্গ- 

নাটক (179 15815, 01 9০1001 :10: 9০81808]) এমন কি গোল্- 

শ্মিথের এ জাতীয় নাটক (91১০ 3690193 €09 001000০7)- ইহাদের সঙ্গেই 

কি মধুন্দনের নাটক ছুইখানি তুলনীয় নয়? কারণ ইহাদের লক্ষ্য হাম্তরস 

হইলেও ইহাদের বিষয়বস্তু মানুষের চারিত্রিক ব্রটির বাঙ্গ। অর্থাৎ বিষয়বস্ত 
অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ । ৪:০০ বা প্রহসনে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার 

যে লঘু ক্রটিগুলি যে লঘু অথচ উচ্চ হান্তের খোরাক যোগায়, বেন জন্সন্ 
বা মধু কেহই সেই লঘুরসের অবতারণা করেন নাই। এবং তাহা বুঝিয়াই 
প্রজাতীয় ইয়ং বেঙ্গলেরা পাইকপাড়ার রাজাঁদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়! তুলিয়া! 

এ নাটকখানির (একেই কি বলে সভাতা?) অভিনয় বন্ধ করিয়াছিল । 
মধু নিজেও চিঠিতে লিখিয়াছিলেন ৫ 

10017151526 10911 00101151700 07290 ৮০0 01055. ৩০০ 

1070৮ 01026 25 5০6 ৬০ 102৮2 2706 2909011917120 2. 112.6101721] 

চ1)920:0) 110627) ৬৮০ 100৮0 106 25 5০0 £06€ ৪ 10005 0: 90110, 

019591091  01:217195 00 17660111065 060০ 27960101781 2502 9170 

07০1০:01:6 ৫০ 00116 1706 00 1১9৮০ 11025. ৯৪৫ 

ফার্ঁবা প্রহসন কখনও এত গুরুতর বাপার ভইয়া উঠিতে পারে না। 

জানি ১৮৭৬ সালে একখানি খুব স্থল গ্রহসন লইয়াই জল এতদূর 
গড়াইয়াঁছিল যে [)19109010 [১1:601:0721005 4৯০ চালু করিতে হইয়াছিল। 

কিন্তু সেই ব্যাপারে সরকার জড়িত ছিল। তাহা না হইলে এঁ সামান্য 

প্রহসনের আলোড়ন আপনিই মিলাইয়া যাইত। সতা বলিতে কি, আমরা কি 

মধুস্দনের নাটক ছুইখানিকে “বিয়ে পাগলা বুড়ো” অথবা “চাটুজো-বীড়মজো, অথবা 

বুঝলে কি না”র সঙ্গে এক শ্রেণীতে ফেলিতে রাজী আছি? তাহা যদ্দি 

না থাকি ভাহা হইলে এ দুইখানিকে বাংল! সাহিত্যে প্রথম সার্থক প্রতীচা- 
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ভাবাপন্ন কমেডি বলিতেই হইবে। খধুস্দন তাহার কমেডিতে জাতীয়. 
জীবনের প্রধান যে ক্রট ভণ্ডামি ভাহাকেই ব্যঙ্গবিদ্ধ করিয়াছেন এবং যে 
বহিরঙ্গ-সর্বস্বত। প্রকৃত, গুশীর্জনৈর বিরোধী, নবজীবন-বেদের বিরোধী, 
যাহা জাতিকে চিরকাল দুর্বল ও অন্করণচিকীর্ করিয়া তুলিয়া মের- 
দওহীন, প্রকৃত পরিবর্তন-বিমুখ করিয়া তোলে তাধারই নির্মম সমালোচনা 
করিয়াছেন। তিনি তীহার কমেডিতে 00196]. 7627) অর্থাৎ বেণী 
আধুনিকতাও খারাপ আবার বেশী রক্ষণশীলতাঁও খারাপ এবং মধ্যপন্থাই 
গ্রহণীয়_-এই রকম কোনে প্রচারের বাসনা! ত দূরের কথা, এই মধা- 
পন্থার দর্শনের কাছ দিয়াও যান নাই। “বুড়ো শালিক'নাটকে পঞ্চানন 
বাচস্পতি.ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত; এবং “একেই কি বলে সভাতা'তে কর্ত(মহীশয় 

_হীহারা দুইজনেই পুরাতনপন্থী। তবু ভক্তবাবু ভার নববাবুর তুলনায় 
তাহাদের চরিত্র মহত্তর। প্রধান 'কথা সেইজন্য “মধাপন্থা” নয়, প্রধান কথা 
হইল চরিত্রের সততা, নিষ্কাপটা, ও স্বমতানুযায়ী কর্তব্য করিবার সাহস। 

কে যাহাতে আমার সতা পরিচর না পায় এবং লোকে আমার বাহ্রিটি 
দেখিয়া যাহাতে ভোলে ইহাই কপটাচারী, আত্মপবস্ব-দের একমাত্র চিন্ত' 

_সে তাহার! রক্ষণশীলই হউক আর তথাকথিত নবাপস্থীই হউক। জাতীয় 
চরিত্রের এই অধঃপতনের বিরুদ্ধেই মধুক্ছদনের জেহাদ, কেনো মধ্যপন্থা 

অন্ুদরণের জন্য নয়। 
আর এক কথা £ বুড়ো শালিক নাটকে সুস্থ, স্বাভাবিক, মাটির কাছ- 

কাছি বে মানুষটিকে মধু, আকিয়াছেন সে একজন মুলমান কৃষক এবং থে 

মেয়েকে কেন্্র করিয়া নাটকীয় ঘটনা ঘটিতেছে দে একটি মুসলমান 

রমণী। রামগতি শ্ঠায়রত্র মহাশয়ের রাগের মূল কারণও বোধহয় এইখানে । 

ভক্তপ্রসাদ বাবু হিন্দু হইয়া চরিত্রহীন আর হানিফ মুললমান হইর়।'ও চরিত্রে 

মহ্ন্তর। তাহার উপর ভক্তপ্রনাদের নজর গিয়া পড়িল কি না এক 

মুসলমানীর উপর। বিশেষ করিয়! সেই বুগে যখন হিন্দুকলেজে মুসলমানের 
প্রবেশ কিছুকাল আগেও নিষিদ্ধ ছিল। অথচ মধুস্দনের চোখ গিয়া 

পড়িল, এই উপরিতলের জাতিপ্রথা ভেদ করিয়া, তলদেশের 
শোষক আর শোঁধিতের ভিভ্িমূলক সমন্তাটির উপর । তাহার কাছে ভক্ত- 
প্রসাদ অত্যাচারী, লম্পট জমিদার, যে মুখে হিন্দুয়ানী বজায় রাখিয়াই 
পরিতৃপ্ত, শিকারের ক্ষেত্রে হিন্দুমুসলমানে সমান কুচিই দেখাইয়া থাকে । 
আর হানিফ শোধিত মানুষের হইয়া! লড়িয়াছে এই নাটকে । মধুস্থদনই 

আমাদের দেশে প্রথম প্রকৃত অ্রষ্টা বিনি জাতিভেদের নাগপাশ সম্পূর্ণ 
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কাটাইয়া৷ উদার মানবতার পাদগীঠে দীড়াইয় হিন্দুমুসলমানকে দেখিয়াছেন__ 
এবং তাহা আবার সিপাহীবিদ্রোহের পরে। দীনবন্ধুর তোরাপের জনক: 

হইল মধুস্ছদনের হানিফ গাজী । 
সর্বশেষে বিবেচ্য এই নাটকদ্বয়ে ভাষার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন? 

মধুহদনের আগে, কিছু কিছু বাঙ্গীত্মক রচনায় এবং বিশেষ করিয়া উমেশ 

মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটকে কথা ভাবার প্রয়োগ ঘটিয়াছে কিন্থ মধুশ্ছদন 

বাহা করিলেন তাহী অভাবিত্তপূর্ব। হুগলি-চবিবশপরগণার কথা 
ভাষা যথোচিত মার্জনানন্তর মধুহ্দনের হাতে যে রূপ পরিগ্রহ করিল' 

তাহারই অতি-নাগরিক রূপ দেখিতে পাই হুতোমে। কথ্যভাবার এই শক্তি 
মধুন্ছদনের আগে অপ্রকট ছিল। ইহাতে ঘটিল ভাবার সম্পূর্ণ গণতন্ত্রীকরণ ; 
কিন্থ প্রকৃত প্রগাঢ় ও ধ্বনিগন্তীর লেখার জন্য মধুকেই আবার উদ্ভাবন 

করিতে হইয়াছিল মেধনাবদধের বা! তাহার পূর্বেই (প্রহ্সনগুলির আগেই ) 
তিলোত্তমাসন্তবের ভাষার । স্বরের উচ্চ-নীচ ছুই গ্রামেই যাহাদের গলা সাধ! 
তাহারাই কেবল স্বরের পরিপূর্ণ ধনভাগারের পরিচয় রাখে এবং উদঘাটন করিতে 

পারে। মধুও তেমনি প্রারুত এবং অভিজাত--ভাষার ছুই রকম প্রয়োগেই 

সিদ্ধিলাভ করিয়। মেঘনাদবধে হাত দিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ ব্যক্তিদের 
জিজ্ঞাসা করি কোন বাঙালী সাহিত্যিক (রবীন্দ্রনাথকে পর্য্যন্ত ধরিয়া) ভাবার 

এই সর্ববিধ প্রয়োগে এমন পটুত্ব দেখাইয়াছেন ? রবীন্দ্রনাথের ভাষা সর্বথ: 
কাবাময়-_হানিক গাজীর ভাষা তাহার আয়ত্বের বাহিরে । 

এই তিনখানি কমেডি একাধারে মধুসদনের তীব্র সমাজ-চেতনা ও 
প্রেমের ক্ষেত্রে নরনারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আকুলতা “কাশ করিতেছে। 

তীব্র সমাজচেতনা সেকালের নাট্যসাহিতে)র প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং বিধবারাহ 

লইয়া যত নাটক লেখা হইয়াছে সেগুলির সবই এই সমাঁজ-চেতনার 
আয়নায় ভগ্ডামির প্রতিফলন দেখাইতে যত্রশীল। কিন্তু মধুস্দনের মত আর 

কেহই মুল কথাটি ধরিতে পারেন নাই । উমেশ মিত্র ট্র্যাজিডি লিখিয়াছেন; 
করুণ। জগাইয়াছেন ; কিন্তু ভক্তপ্রসাদের মত ভগ্ডেরাই যে আমলে সমাজ 

সংস্কারের পথে বাধা ইহা মধুস্থছদনের আগে কেহই উপলদ্ধি করিতে পারেন 

নাই--অন্তত নাটকে নহে। মধুহ্ছদন যে 190101791 0111950105 0 1115 

(যুক্তিবাদী জীবন-দর্শন ) এর ভিভ্তিভুমিতে দীড়াইঘা আক্রমণ করিয়াছেন 
তাহা আর কাহারও ছিল না বলিয়াই, অন্যের! “ইয়ং বেঙ্গলকে' গালি দিতে 

ক্রুটি না করিলেও, একমাত্র মধুস্থদনের নাটকেই, সেই ইয়ং বেঙ্গল নামধারীরা' 
তটস্থ হইয়! উঠিয়াছিলেন । 
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আর প্রেমের ক্ষেত্রে শমিষ্ঠা-বযাতি 0172116 নিঃসন্দেহে স্বনির্বাচনের 

ভিত্তিতে একনিষ্ঠ প্রেমের সুচনা_-সে দেবযানী-শমিষ্ঠার প্রতি দ্বৈত অনুরাগ 

সত্বেও। অপর পক্ষে, এ নাটকেও যে দৈত্যরাজবালা শমিঠ| খষিকন্তা 

দেবযানীকে পরাভূত করিল ইহা, মধুস্দনের শিল্পকথার পরবর্তী অধায়ের 
কথা মনে রাখিলে, নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট ঘটন।। নাটকের নাম শযিষ্ঠা 

এবং উৎসর্গও করিয়াছেন 'দৈত্যরীজবালাকে' | বোধ হয় এ সহত্র ব্সরের 

দাসীত্ব আর দৈত্যকুলে জন্ম-হেতু স্বভাবনীচত।--এই ছুটি প্রাচীন অমানৰীয় 

.(10017-1000091715610 ) প্রথাই মধুস্দনের বিপ্লবী চেতনাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। 



তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য 

মানবীয় অধিকারে বঞ্চিতা শমিষ্ঠার প্রতি যেমন মধুস্থদন আকুষ্ট হইয়াছিলেন 

তেমনি আকৃষ্ট হইলেন দানবদ্বয় সুন্দোপস্থুন্দের প্রতি । বাজনারায়ণ বস্তু 

এই কাব্যে ইন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে ঠিক কি মন্তব্য করিয়াছিলেন জানি না কিন্তু 
তাহার সমালোচনার উত্তরে মধুস্থদন ইন্দ্রের পক্ষে ঝোল টানিবার চেষ্টা 
করিয়াও বলিতেছেন, “০০ 21:০ 01110150609 11079. [০15 ৪ ৬৫০ 

1061010 2110৬, 00 17০ 021011006 1531506 "08627. 106117905 5001: 

[08910191165 00] 006০ ০ 1:0900615 1785 911£7615, 21001062164 

ড09]1 62০1115 2:£91156 1)০ 19901 11175 0 00০ 50905. [হু 10586] 

11709 17086 €০ 16110795 2170 16 ৮25 01702 7109 11169110101) 00 

119৮০ 80090. 217001)01 100010 00 01906 01)6100 10010 ০011919150101915% 

16:০:০ 61১০ 15961.” ১৪৬ ইন্দ্র এবং নিয়তির প্রশ্ন আলাচনা না কবিয়াও বলা 

চলে থে মধুস্ুদনের সহানুভূতি সুম্দ এবং উপস্থন্দের উপরেই। 
আগেও দেখিয়াছি দৈত্যরাজবালার উপর তাহার টান। পরেও 
দেখিব মেঘনাদ ও রাবণের প্রতি তাহার শ্রন্ধ।! ও সহানুভূতি । এই 
গতান্গগতিকতা-বিরোধী, দৈত্য এবং ব্লাক্ষস-প্রীতি মধুস্দনের জীবনদর্শনের 
একটি মূলীভূত তব্বের বাহিক প্রকাশ মাত্র। 

পৌরাণিক এঁতিহ্ৃ বলে সুন্দোপুন্দ দৈতা অতএব যেন ,৬ন প্রকারেণ বধ্য; 

এক দৈত্যকুলে জন্মই তাঁহাদের নকল কৃতিকে বিনাশ করিতেছে : জন্মের দোষে 
তাহাদের পৌরুষ বার্থ হইয়া যাইতেছে । এই সামাজিক কীলিন্য-প্রথাই 

মহাভারতের কর্ণকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছে_ভিনি মমায়ত্তং হি 

পৌরুষং বলিয়া ছটপট করিয়ীও সে সামাজিক নিয়তির হাত হইতে রেহাই পান 

নাই। প্রাচীন যুগের এই জাতি-কৌলিন্য ও বর্ণ-কৌলিন্য বাহ বাক্তির সামর্থ্যকে 

ডুবাইয়া দেয় পিতৃপরিচয়ের তলায় তাহার বিরুদ্ধেই বাক্তিস্বাধানতার পুরোহিত 

মধুস্দনের জেহাদ । বাক্তি যাহা করে নাই তাহার জন্য তাহাকে দায়ী কর! 

একান্ত অন্তায় বলিয়া! তিনি মনে করেন; আবার তেমনিই চাহেন বাক্তি যাহ! 

করিতে সামর্থ হইয়াছে শুধু সেইটুকুর জন্যই তাহাকে বিচার করিতে। 

তাই পৌরুষই মধুসূদনের কাছে ব.ক্তির মৃল্যবিচারের মাপকাঠি, 
ধার্সিকতা নহে । সে বুগের যুক্তিবাদ ও মানবতাবাঁদের প্রথম উচ্ছ্বাসের পট- 
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ভূমিকায় আচার-সর্বস্ব অদৃষ্টমানা, ছুঃখবিলাসী ধামিকতাকে ,ভগ্ুমি ও ভীরুতা 
বলিয়৷ যদি মনে হয় তাহাতে বিন্ময়ের কি আছে? বে রসিককৃষ্ণ আদালতে সাক্ষী 

দিতে গিয়া তামা-তুলসী-গন্লীজলের পবিভ্রতায় বিশ্বাস করিবার কারণ খুঁজিয়! পান 

নাই তিনিই পারে পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠিয়াছিলেন; আর প্যারীঠাদ হইয়া 
গেলেন '[179050917150 ; কিন্তু তাহাদের জীবনের সেই যে প্রথম উন্মাদনা__ 

গ্রাকেডেমিক গ্রাসোপিয়শনের সেই ক্ষুরধার যুক্তিশীলতা ও অক্ষয়কুমারের বেদের, 
অপৌরুষেয়তায় প্রমাণাঙাবে অবিশ্বাস ; 011] পত্রিকার একদিকে পারি কুষ্ঝ- 
মোহনকে আর অন্যদিকে ব্রাহ্ম দেবেন্রনাথকে, যুক্তহানতার অভাবের 

জন্য, আক্রমণ; সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কারের মাধ্যমে, স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের দ্বারা 

ব্যক্তির জীবনকে সুখী করিবার যে আন্তরিক প্রচেষ্টা__সেযুগের মানবতাবাদের 
ও ব্যক্তিম্বাধীনভাবাদের সেই তীক্ষ চেতনাই মধুক্ছদনকে পৌরুষের 
পূজারী করিয়াছে। জীবনে করণীয় যাহা কিছু সবই পৌরুষসাধ্য বলিয়। 
তখন মনে হইতেছে এবং যাহার! স্ব-পৌরুষের বদলে দেব বা অনুষ্ঠ বা ধর্মকেই 

আশ্রয় করিয়া; সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে বা মহৎ বলিয়! স্বীকৃত 

হইয়াছে তাহাদের প্রতি অবজ্ঞাই তখন পৌরুষাভিমানী মধুন্ছদনের কাছে 
সমীচীন বলিয়া মনে হইতেছে । 'তাই বর্মীশ্রয়ী, ধাতার রুপাপ্রার্থী ইন্দের 

বদলে পৌরুষাশরয়ী শ্থপ্দোপঙ্ুন্দ মধুস্থদনের কাছে প্রেয়ান ও শ্রেয়ান। তাহারা ' 
দৈত্য বলিয়া, এতদিন অপাংক্তয়ে থাকিয়া! আজ আত্মশন্তির বলে উপরে উঠিতে 

চাহিতেছে বলিয়া, মধুস্দনের কাছে যেন আরও বেশী করিয়া! সহানুভূতি দাবী 

করিতেছে । আমর! পরে দেখিব রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে লইয়া ঠিক এই কারণেই 
মধুহ্দন কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়! তুলিয়াছেন। বাহুবলে ক্র্গ জয় করিয়াছে 

যে দৈত্য সেই মহনীয় ; যে ইন্দ্র যুগ্যুগীন্ত ধরিয়। শুধু ধাতার 
দয়ায় স্বর্গ ভোগ করিয়া আসিতেছে সে নহে । 
কিন্তু মধুন্দ্রন নিজে বলিয়াছেন যে ইন্দ্র নিয়তিকে এড়াইতে পারেন নাই 

বলিয়াই স্ুন্দোপঙ্থন্দ কর্তৃক স্বর্ণ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন; তাহার নিজের 

দোষে-নয়। কিন্তু ইন্দ্র দৈত্যদ্য়কে যে নিজিত এবং নিহত করিলেন সেও কি 

নিজের পৌরুষে ? সেও দেব অনুগ্রহে ! বিজয় এবং পরাজয়, পতন এবং উখান, 

স্থখ এবং ছুঃখ__সবই বদি হয় নিয়তির নির্দেশে তাহা হইলে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বের ভিত্তি 

সেই দৈব ও দুনিরীক্ষা নিয়তি, পৌরুষ নহে। ইন্দ্রের ইন্ত্রত্ব স্বোপাঞজজিত নহে, 

স্বেপাজিত হওয়া সম্ভবও নহে ।- কিন্তু দৈত্যেরা দৈবের প্রতিকূলতা, দেবতাদের 

অবজ্ঞা, ধাতার পক্ষপাতিত্ব সব কিছু এক নিজেদের সাধনা ও পৌরুষের বলে 
মথিত করিয়া স্বর্গে গিয়া অধিকার কায়েম করিল। সেই দৈতাই ত মূর্ত পৌরুষ। 
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, যে গয়াম্র মৃত্যুকে জয় করিতে চাহিয়াছিলেন,যে রাবণ চাহিয়াছিলেন স্বর্গের সিঁড়ি 
বসাইতে, যে প্রমিথিরুল ভীবন সংশয় করিয়া স্র্সের অতি-সতর্ক প্রহরাকে ফাঁকি 

'দিয়া মান্গষের জগ্ত আগুন আনিয়। দিয়াছিলেন, মানুষ ঘদি, শাস্ত্রের প্ররোচনা 

ভুলিয়া, তাহাদেরই, পৌরুষের প্রতীক, জাগ্রত ব্যক্তিসত্তার এবং মানবতার স্বার্থে 

'দুশ্চর সাধনার প্রতীক বলিয়! মনে করে, এবং রেনেপ্সো যুগে নবোখিত বাডালার 
চেতনার 'এই কেন্্রগ সত্যকে নদি মধুস্দন প্রকাশের চেষ্টা করিয়া থাকেন তবে 

“তিনিই ত যগন্ধর | 

বাক্তির জ্রগান, তাহার আত্ম প্রনাদের ও বিচিত্র সার্থকতার পথে অবিরাম 
যাত্রার এই যে উদ্দোবণ, উহা ঘেমন একদিকের সত্য, অন্যদিকের সত্য হইল 

এই “ব্যক্তির নিশ্চিত পরাজয়। সে পরাজয়ের মর্মভেদী বিলাপ আমরা 
শুনিব রাবণের মুখে । কিন্তু এই তিলোত্তমাসন্তবেও ত সেই পৌরুষের পরাজয়ই 

উদরাটিত হইয়াছে । নিজেদের পাঁপে নয়, ভীরু ধর্মধ্বজীদের চক্রান্তে পক্ষপাত- 

প্রবণ ধাতার বিশ্বামঘাতকতায় স্থন্দোপন্থুন্দের পতন ; তাহা ও সেই ভ্রাতৃবিরোধের 

সুযোগে যাহা এ চক্রীদেরই কৃত্রিম স্থষ্টি। সুন্দৌপন্ুন্দের ভ্রাতপ্রেম স্বর্গীয় বস্তু । 

দৈত্যের যে ভ্রাতৃপ্রেম শক্তির উৎস তাঁহাকেই নষ্ট করিয়! তাহাদের ধ্বংস-সাধনের 
পথ তৈয়ারী করা কি দেবোচিত? স্থুন্দৌপস্ুন্দ ভ্রাতৃপ্রেম এবং পৌরুষে 
বলীয়ান; তাহাদের দেব-শক্ররা' পৌরুষে হীন ত বটেই, খোষাঁমোদেও পটু; 
তাহার! ধাতার অনুগ্রহ অর্জন করে সাধনার জোরে নয়, চাটুকারিতার জোরে । 

তাহা হইলে কি শৌরুষ অপেক্ষা নিস্তেজ দৈবান্ুগত্যই জীবনে সার্থকতার 
উৎম ? পৌরুষ আর নিয়তির এই শাশ্বত বিরোধের হেতু কি? নিয়তি বলিতে 

মধুস্থদন কি বুঝিতেছিলেন? যে নিয়তির বলে ইন্দ্রের -প্রত্বের লোপ সেই 
নিয়তির বলেই যদি সুন্দৌপস্থন্দেরও পতন ঘটে তাহা! হইলে আপাতদৃষ্টিতে সেই 

'নিয়তিকে নিরপেক্ষ বলিয়া! বোধ হ্য়। কিন্তু একটু গভীরে প্রবেশ করিলেই 
আর তাহা মনে হয় না। এনিয়তি দৈত্যদের পৌরুষের কাছে নতশির হইতে 

বাধ্য হইলেও যেই তাহারা অর্জনোত্তর প্রতিষ্ঠায় স্থিতি লাভ করে অমনি 
তাহাদের সর্বনাশ করিতে উদ্যত হয়। ইহার একমাত্র কাম্যই হুইল নিজিত- 
বীর্য, পরমুখাপেক্ষী কোনও কালের এক শতক্রতুকে চিরদিন স্বর্গের আসনে 
বসাইয়া রাখা--কোনে পরিবর্তন, পরবর্তীকালের পুরষকারকে কোনো সুযোগ 
"দিতে এই নিয়তি রাজি নহে । এ নিয়তি আবার হিন্দু-দর্শনের প্রাক্তন নয় কেন 

না৷ কর্মানুযারী ফল দান করা ঈপ্সিত নহে। ইহাকি তবে গ্রীকদের ঢ৪০ 

বা নিয়তি ? ডাঃ সুকুমার সেন মধুস্থদনের পরবর্তী নাটক কৃষ্চকুমীরীতে 1661 

[ঢ৪এর ভাবকল্পনার সন্ধান পাইয়াছেন এবং শশান্কমোহন সেন তাহার 
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মধুহ্দনের উপর অনেক বক্তৃতা-মালাতেই অনেক সুত্রে নিয়তি কথাটি ব্যবহার 
করিয়াছেন। অতএব এ ধারণার মূলান্ন্ধান কর! দরকার । 

গ্রীকদের চ৪৪ বা নিয়তির ধারণার সঙ্গে 301407. 112) ঝা হিরগুয় 
মধ্যপথের ধারণ! অঙ্গাঙ্গিবদ্ধ। 3010] 71০৫7কে অতিক্রম করিলেই, কোনে! 
দিকে কোনো বাড়াঝড়ি করিলেই প্রবৃত্তির হাঁতে বলগা ছাড়িয়া দিলেই, এই 

নিয়তি বা 795 (11017:91-01) নাকি সেই ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া নায়কের 

সর্বনাশ করে। এইরূপ অনেকে মনে করেন । £15৮09016 তাহার ০০০০১ গ্রন্থে 

নায়কের অবস্থ। বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে যখন 779102:619র উল্লেখ করিয়াছেন 

তখন কিন্তু £80০ ব) 140181 এর আলোচনা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন £ 

71)2 0139601103০ 1)6105 101601)25 10050 109 18010 0000 07150] 

6০ 10901010699, 0৮ 0]. 006 ০0100015010 17819010655 10 

101501% ) 910. 0106 ০8036 01 10 10050 112 1806 1] &]0  0109165) 

১06 177 50106 £1:22.0 20017 012 1015 09103 ১৪৭ অর্থাৎ এই প্রচণ্ড ভুলের 

কারণ নীতিহীনতা নহে, অন্ত কিছু । দেখা যাইতেছে £10156006 চ৪০ বা 

বি 5০25515 বা! ?$001191 সম্পর্কে কিছু বলিতেছেন না৷; হয়ত ট্যাঁজিডির গঠনের 

অলোচনায় এই দার্শনিক তত্বের কোন প্রয়োজনীয়তা! নাই বলিয়া। তবু 
নাটক আলোচনার ক্ষেত্রে “বপর্যয়ের কারণের আলোচনায় নিয়তির গ্রকৃতি 

বিবেচনা অপরিহার্য । 19181) তাহার 772 18810 1012108 0£ 009 

0256155 নামক স্বৃহৎ গ্রন্থে, এই প্রশ্ন লইয়া মোটে পাতা কয়েক বিশ্লেষণ 

করিয়াছেন। তাহার ফল্লে কোনো! স্থির ধারণাই করিতে পার! যায় না ভাগ্য বা 
নিয়তি বা দৈব সম্পর্কে । তিনি বলিতেছেন, "1015 15 ৪. 00156758] 

12৮ 01 1056106) ৪ 10101:91 0:011197)06 £0৮০10011)6 0116 ৮1016 

৬0110) 60 17101) ০৮০1) 112 (22205) 10050 901010116,1071015 18 

15 ০81190 ০5৮ ৫1:821:21)0 10210651802) 16501), )8561০9 

[ব509551, 08৮ 90061 00252 ৬৪11005 6210005 50179 ৪11 

20010201176 1016 19 ৫2701009085 10017 08958565 ৮111 

01:0৮৪৮,১৪৮ কিন্তু বহু নাটকেই এই নীতি প্রয়োগ করিতে না পারিয়া, 

অনেক ক্ষেত্রে 7791 তাহার দিদ্ধান্তের অব্যাপ্তি নির্দেশ করিতে বাধ্য 

হইয়াছেন। তিনি আবার ঢ৪০এর সঙ্গে ঢা0% ( চ71:17555 ) দেরও যুক্ত 

করিয়াছেন 2৪এ$এর সর্বময় কর্তৃত্বের মাধ্যমে | শেষ পর্যন্ত তিনি দেবতাদের 

ছইভাগে ভাগ করিয়া £০45 ০৫ 072 00061 010 এবং £005 ০0৫ 0136 

00067 /0110, উচ্চন্তরের ও নিয়স্তরের দেবকুল_2205 উচ্চস্তরের কিন্তু 
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চএাের! নিম্মস্তরের ] এবং ব্যক্তির পাপ বা অন্তায় পরিবারে এমনকি বংশ- 

পরম্পরাক্রমেও সঞ্চিত হইতে পারে_ ইহাও স্বীকার করিয়া লইয়া ৪০ বা 
নিয়তির ব্যাখ্য। করিয়াছেন । কিন্ত তাহা! কি প্রকারের [4501০2? পরে [7218]. 

নিজেই বলিতেছেন, “৬2075০21702 0£ 11686 20600550111] 6010061 

2110 18115 0001 11170906176 ৮10611075, 5151617500৫ 5125 0: 00০ 

18011219001, 006 01)1101617) 5৬60 60 01502176 £6161901015, 

৬৬1১6] £8110 1925 0০০] 01102 1/00011:20, ৪ ০0156 06906105 00017 

67০ 19107115 0 610০ 090617461, 200. 117665065 16 আ10) 21) 1)6150105 

02116,,,5,,, [172 10090101701 2 20706501981 001:50, 41101 200165595 

1] 10%0)010951021 0 00০2 09116610156 12100005 2170 

11)02109191)19 2582065 0£ 911 ৮85 0025 ০0৫6 £1586 2000816% 

8000176 01) 31:56105.-4৯ 00956111501 015 15177011005 0105 

5017)62591790 5110119 177006]]) 10০01 0৫6 61০ 02151015910 02 

11015016275 019116105, 16 00051650 €0 6661065, ০০9] 01] 6170 

1] 19001151700. 05319911: ) 23)0 16159506621) 12010 517070590. 096 

50101) 11) 12211 85 61)০ ০1560 0£ £১6501)5105) 8070 07৪ 

71910101110 216 1:210159617050 11) 1015 (12520125 25 €1)০ 50010 ০0: £ 

01170 90 0201:101005 [0259011%) ৪1810] 5৮/50195 1101)005616 210. 

£€স]1ৈ 1009 006 38106 11০0.৮৯৪৯ হহার পরেও অবশ্য [79181 দাত আ1]] 

এর অস্তত্বে আহস্থা রাখিবার জন্ত অনেক 096, 0008] এবং ০ ০0956 

এর অবতারণা করিয়াছেন । 

আসল কথা হইল এই যে 1721851) 07:28]. 0৪£০0$কে তৎকালীন 

সামাজিক বাস্তবের ( 3০০19] 1:281165 ) প্রতিফলন হিসাবে না দেখিয়। 

একী"চিরন্তন সত্যের বাহন হিসাবে দেখিতে গিয়৷ ন্তায় ও অন্যায়ের বৰ্তমান ধারণা 

50115 আরোপ করিয়াছেন; এবং অসুবিধা বুঝিয়া আবার গ্রষ্টপুবীয়, 

অতএব 709£%% চেতনায় 3109090 70: 7199৭ এর তত্বও আবিষ্কার 

করিয়াছেন; এবং সেখানেও অস্ুুবিধ। বুঝিয়া £:501)5185 4০£0801০ (গৌড়া ) 

হইতে পারেন না এই বিশ্বাস সকলকে করিতে বলিয়াছন। একথা 1721815: 

ভাবেন নাই যে তৎকালীয় সামাজিক পরিবেশে জীবন যাপন করিতে গিয়া মানুষ 

নিয়তি সম্পর্কে যে ধারণ! করিয়াছিল, সে যুগেরও আগের যুগের যে ধারণা সে 
উত্তরাধিকার-স্থত্রে পাইয়াছিল তাহার উপর ভিত্তি করিয়া-_-তাহাঁর সঙ্গে বর্তমান 

কালের ধারণা মিলিবে কি করিয়া? 0190০ তীহার £২৪০৪১1/০এ যে আদর্শ 



১৪৪ যুগন্ধর মধুহ্দন | 

রাষ্ট্রের কল্পনা করিয়াছেন আজিকার আদদর্শ-রাষ্্েরে কল্পনা কি তাহার সঙ্গে 
মেলে? অতএব £5.5017%193 প্রভৃতি গ্রীক নাটাকরের! কি সামাজিক পরিবেশে 

বা করিতেছিলেন এবং সেই বিশিষ্ট দেশে ও কালে তীহাদের জীবনদর্শন কি ছিল 

তাহা সমাজতত্ব ও তৎকালীন দর্শন এবং বিজ্ঞানের হথানিষ্ঠ আঁ/লাচনা ভিন্ন 

শুধু সাহিত্য পড়িয়! বুঝিবাঁর উপায় নাই। এই 'ইতিহাসিক দৃষ্টভঙ্গী না থাকিবাঁর 

ফলে 77918) একবার নিয়তি ও ন্যায় (]956102 )-কে সমার্থক মনে করিয়াছেন, 

কখনও বা! নিয়তিকে চক্ষুর বদলে চক্ষু লইবাঁর তন্ব বলিয়া নির্দেশে করিয়াছেন । 

আধুনিক কালে, স্ুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ০0:£9 1[1507907). তাহার 

ল্বৃহৎ ত্রয়ী £১1701600 01:66] 59০1665,2:5175]195 2110 £৯02015 

এবং 0০1: 21156 701)1115011615এর স্থানে স্থানে এই নিয়তির তত্ব লইয়া 

গবেষণার স্ত্রপাত করিয়াছেন । তিনি বলিতেছেন 200 07166 ঢা966৩-- 

1101791 1] 03:2০10 781986 11100117) 01701) 171 (3017701721৩ 

১01]] 1721: 0 07০ ০0100100017; 56001000116 10:01097) 1106171% 

ঢ:90101011. 10106 212 006০ £00025595 ৮170 516 2100 5111 010৩ 

11690 01 10010901561], 01:0911)115 101 2801) [07811 26 10110) 

€1)0 01117010021 ০ড21705 01 1015 1119) 2170 25199012115 079 1856 ০0৫ 

21] 1015 0290)1---72 

0172 102,510 10228101175 0 01) ০1৭. [11017 15 2. 91920 01: 

101:01017---৬/101)17410112, 15 25500120060. 200121 ৮৮010, 1801)09, 

এ 79016101 €1%০] 01 190০1590. 65 076 [1:090055 ০6 2.50176 

1090. 00106 0৫006 010178] 0012 00০ 1217০ ০01 [,9017698, 0) 

609002958০0 21100002170, [7 0715 51756 1801)09 15 55001)- 

+000015 10) 1010108, 11011), 00102177011]% 05০0 ০0 ৪ 106 ০01 

1 1)0101165 0৫ 19109 01161172115 09101090909 01902 ০0 ৮০99৭ 9590 

৮০0 0850105 10905--70106 12010 ৪5 60 092 91501100650 0% 109 

1210017600০ 01065) 810 006 06101010015 01 59,01) €1102 125 

১0 02 50100110609 05 106 80015 01০ 68179111695 01 ০1815, 

1) 00০ 5০ড21000 01510079197, 01702 1০18065 1005 010০ 15. 

118]10 ০0 [২1)0025 ৮95 ৫1৮1060 11760 001০০ 1101191 1705 00৫ 

80175 01. 17361105771) 52177600011) 01)00051) ড/161006 106176101) 

01173611095 2170 চ২1)09065, 15 1:219660 17 00০ 11190. 1172 5019 

9 10107005 01%1060 07০ চ/০01:10 17760 0171০6 1101781) 101 ভা101 01) 
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0795৮ 0০956 1065, 20170 27205 ৮725 ৮2:10 1) 70999100709 

116 77056 15০0১ ড710171]1) 1015 10172 '...-. 10 ০৮109102016 7)0%- 

£1)019£5 15 50019010690 05 10150011081 01201619017. 46] 00611 

০017001956 01 0119 [09101901110959, 0170 10117) ০1019162115 011090 

1110 00010615 17100 01)10০0 [0010101713১ 101: 10101) 01765 0250 10055 

15০] 20061 10510251911 10117051010 1720 00000010150 2.০, 

61)০ 01091 57560105611] 59০210120 01০ 11650835915 10011096101) 

60]: 91) 60110 0£ 010010 509০1065"-**" [17০ 11701776110 ০৮1021702 

০1০91] 910৮5 61720) 181] 70৬০1 01 1011৮11260 ড725 11) 

0০ 2166 01 017০ 10175, 1210 ৬95 2) 67০ 50116 01 6116 1১601)16 

110 102560৬৮010 01) 6০1] 120015 11) 1:৬91:0 001: [01110215 

9৪1৬1025****" [309096% ৬05 ৫1501119690 11) 017০ 52016 ০, 0015 

৪১ 01)০ 1517170 0? 1২1)09095, 9119690 00 13611093, 1১ 49501117920 

05 701002 25 1719 1801708 017 09728, 115 100 01 119 [011 ৮11650, 

50 63০ 5900০ 001105-1%00178 01 ]8018095, 00189 01 61076 2:৪ 

2001190 60 00০ 51910 06 0112 ৪0115 2119050. 00 €৪.০1 21101, 

৪ 16 ৩ ৮৮101) 19170. 20 7০০৮৮, 30 16 ৮125 আআ? ০০৫. 

শা) 21016] 61065, 90 [91069101 আা1055, 1720) 1076215 আ৩]০ 

20101101566190 7৮ 81079 ০0: 1,90119518 01) 00০ 01117051019 ০1 

৪0211, ০৮০] 0181776 ৬০3 4০০6]01% 81) 11106212115 ৪7127£00.*** 

[010691:51) 0995 0 60 16072110006 00০ 99 ১565 ০1 017০ 

০0]])07, 1169] ৪5 0250095০017 00052 0 6100০ 05৮ 0০ 

০) ০৫ এসএ (190 900010, 1201025005০ 5910, 170% 0106 

0৯৮৮) 0 070010) 006 96151506010. 09 001911০ 01901000101) 

0£ 77620 26 50206 59801190565", 

1১051 076 06107001860 15৮০1061092, 035 56 ০1 66 196 

199081716 2 211185191] €161019116 111 6106 2:011101901901910 ০৫ 0126 

18006101911 50869) 8110 01681: দা10615 ৪168 01901170115 11 

16910111516 95 2. 090111061৮6 0179,72,066115110 ০01 ৪, 61110. 

01810 09175616061911.720159 চিপ0 15 009৮2001506 05100907995 

9 29911619115 016 16-9996101010 005 016. ০0201171010 1901316 ০ 

07611 1996 ০010101165...16 11195 (116190916 106 09110111060 (191 

১০ 
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11] 105 91011096191 €০ ০০৫১ 0996৮ 2110. 12010 0119 1095. ০1 

11072 16905005 09. 00119003562 01902201100 0? ৮7৪10) 

(1110171) 01166. 500069551৮5 569,865 11] 116 ৪৮০10010910 ০? 6119] 

990161৮, 0019956০191] 9১ 0125 015011100161010 01 0০০00. ৮1101 

5965 1901 €০ 0126 10111161175 01190. 236 09117190116 01511- 

06190. 01 0139.06515 2110. 10510111126 11109219155 ৪.0001160. 1) 

০1016, 11101) 795 2 05৮2101)1115116 01 11111101115 7 2110 1950 

(116 0115101) 01 12110. [01 6116 17111109555 ০01 25110016111. 

11175 1156 ০? 602 1096 723, 06 0011156) 2 5112,21162 ০ 

৪0112.11, 41115 29905 ৮৮19 01190. 95 ৪0101911% 2.3 [009911919 

2110 01191] 611 70091610915 1 01501190650 1) ৪. 70190993) 

₹ড111011) 511105 11195 01115105 111111191) 0011601, ৮725 21111971018], 

4১110 001 013 59111012501 16 ৮5০5 1989,1060. 25 1112.9102.1) 9.5 

৪]] 919196281০0 0105 11072 ০0] 51)17105 ০ 61) 1406 ৮7110 061- 

11111150. 5901) 1119.11+8 190161910. ৮100 026 ০00 0£ 011৮9109 

[101১61, 006 1156 ০£ 6106 101 1)002.111 1110169.911151% 165611009৭, 

৪110 0115 1901)0121 00110610191] ০91 1116 11072 ৮795 11790100. 

200010111515, £1:112% 19602111011 60901065585 "110 09161111116 

101 €9.01) 11121] 1119 1091 11) 112. 

1106 00110610175 ০9 01121102762 ০10 11096 001101160. 6০9 1)1101), 

11165 া০1৪ 2159 99509019650 আা10]] 161311610) 20) 10021119556 

2110 101 0122012,.০.. 

০12 6115 11097222110. 002 £727)65. (1+111199) 9119171211 

10211102] ?.00ি 95 জা 11955. 90152596650) 011 1214/5)65 515 

01 455020. 0112111) (10611550195 63091911150 1) 6116 111561111111691 

111561616109115 0? 47১15-17121161110 (51606. 41116 1121116 91 616 

7101724) 910 6115. 96161119110 15 111010-1411201902,11,,5506 61৫ 

[11100-7400100620 111111115721105 11760 0৮16606 ৮7০16 1)2,0111111)621, 

10:1715 21)212106 0011619.010610911) 091] 102 19501৮0. 01] 1119 

1151990109519 0126 806. 011517 0£ 015 11707221155 11] 0176 

[0111711056 0111015 06 006 11100-7117019922 199010195 1০০19 

(10611 01512159145 200561591 51011165 01 9. 1112.001111112] 
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৪০০1০০৮১ 6112 12/2/965 11911169160. 00611 00121160101 /1101) 
017 16111216 2,002960919 ) 1901 চ711911, 1১61019 119 01519159] 6116 
11100-120101990 91068151176  1901915 ৪019154 [20711111162] 
0:6502101) 01৪ 11072 962950 6০ 16197998106 156 ৪1109500913, 
ভ110 ড715 110৮7 111611....,..., 

170০ 09.0016 ০0£ 01611 [019.01925111 ৪019995০192 11790 
ক7112152.9 1710272 ০01 1072 15 ০1610990 05 1০1360 ০6 08০ 

55151011515 0700705 ০0৮ 11716555100 15007877 00700506 026 

20609] [90-215151070176 ০1 02০ 01651706119 78০61) (119 85:5110% 
91 ৮76 1278/7)25* 110 71028 06০0০০51796 51791] 76) 900 

(25 13/71795 5০০ €০ 16 01120 00911 0501095 216 ০02.1410ণ ০9. 

৮০০০০ 91 ঢা ০60০] 112110, 51101) 56215০05190. 171779505৪3 
11072) £1/207% 2,114 212//03277%0 £/৫0% 11711015 01726 0120 2,1101)01115 

০৫ 016 11027 15 9115905 90111€ 10০1৩ 610৩ 10৮710519০2] 

০016 £905, 2100 (11617 €৮611019] 501)010111261011 15 16৮98160 

2৮ ৪. 1267 091390. 27) 117 ০0৮] 6161 11091795659, ৭,69061 ০৫ 

075 71012109209 05 £90৯ ৪ 01570109211 1১9 4১10০01109৪ 

])2110151. 416 118৮৮ 5০905 112৮9 00171006150. 411০ (115 1195 

0921) 50195750050 13৮ 0176 50966. ৯৫9 

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির যুক্ত ও তথ্য অনুধাবন করিলে অনায়াসেই ব্ঝা যায় 
যে ল৪11) যত সহজে নিরতি বা! (1০101 কে 57013 ০£105610০বান্থায়ের 

শক্তি বলির গ্রাতিষ্া করিতে চাহেন, তত সহজ তত্বএটি নয়। ইহা আদিম 

গোষ্ঠী সমাজের ( 61192] 5০০1৮ ) সাম্যের চেতন! হইতে শুরু করিয়। গ্রীক 

নাগর রাগে (০1, ০10 90969) 149৬৮ 21017 01001 [নিয়ম-শৃঙ্খলা] এর 

প্রতি আন্ুগত্যে পর্যবসিত হইল। রাষ্ট্র সবার উপরে এবং তাহার বিধিনিষেধ 

ব্যক্তি লঙ্ঘন করিলেই অমোঘ নিয়তির শান্তি। রাষ্ট্র যাহার স্থান যেখানে 
নির্দেশ করিয়াছে সেইখানে থাকাই তাহার কর্তব্য বা ভাগ্য-নির্ধারিত বিধান । 

উহার সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধের ক্ষেত্রে নিয়তির হাতে ব্যক্তির নিগ্রহ অনিবার্ধ, 
_যেমন 5০901090195 এর 41101609116 নাটকে । কিন্তু 59101190165 

£১9501105 এর পরে 1 4650175105 এর নাটকে, গোষী-সমাজ হইতে গণ- 

তন্ত্রের উদ্বর্তনে (1910 6102] 39০018$৮ 6০ 0610090:80% ) এই নিঞ্জতি 

0:55669 বা৷ [৯:০1705609 নামীয় ব্যক্তিদের গৌরবময় কৃতির স্বপক্ষে এবং 
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ইহাদের ক্ষেত্রে পুরাকালীয় নীতিবোধের সঙ্গে নৃতন নীতিবোধের ঘন্ছই 
/৪50135105এর প্রামাণ্য-_যেমন 0:556519তে 13131555 দের পরাজয়ে । এই 

ছন্দের ষেটি মূল গ্রশ্ন সেটি নিবিশেষ ন্তায়বিচার (83629011900) নয়, সেটি 
নবোড়্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল গ্রীক গণতন্ত্রে যে পুরুষ প্রাধান্তের 
প্রতিষ্ঠা হইল, তাহার সঙ্গে, এ গণতন্ত্রের আদিম উদ্ভবের উষাকালের নারী- 

তন্ত্রের ছন্দ এবং সেই দ্বন্দে নারাতন্ত্রের যে পরাজয় তাহাই হইল আসল কথ! । 

যে সমাজে পুরুষ-প্রাধান্ত ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিই সমাজ জীবনের স্বীকৃত ভিত্তি 

সেই সমাজের নায়ক, 4£29011%105 এর নাটকে, এই নারীতস্ত্রের অর্থাৎ 

[4717%5দের পরাজয়কেই ষে স্তায়সঙ্গত বলিবেন তাহাতে আর আশ্র্ষ কি? 

05মগর সভাপতিত্বে বিচার সভা! বসিয়াছে 0:9৮55এর মাতৃহত্যার শান্তি- 

বিধানের উদ্দেশে । 4০91109 0:59669এর পক্ষে আর 7115%95 স্বামী- 

ঘাতিনী ০150611711959112র পক্ষে | গায় 0115 61106 16 15 01617 1086 

110 [010951955 0811 10৩ 1110.08101161] ৪. 901161011 179.9 19691] 09000 091 

1116 01101111109. ৮7110) 11101) ডা 17955108510 00000911650. 00071 006 

90058 7০ দা1210]) 09150 0955 0116 500. ০৮৪ (116 01191 ৫209 £ 

11727213055 01191110101. 0118. 10091361 ) 4১0০0119, "170 1199 

21620 11150. 11850 006 06 1060৮€10 117901061 21010 59]. 15 20 

171018 92.0160. (17810 (116 616 066৬7 6013 11115199.110 9110. 199 200 

50965 10105612110. 06012165 0286 6176 017110 19 1110916 0195215 

7619090. 6০9 1076 99611€7 00190 60 (116 11005511181 21211117116 15 

1100 20 11010105158001 £ 16 29 006 ৮5017901581 00002719 ০% 

132:6110165, 4100. 210 01195 15505) 1007 26 1256 01691]5 50966, 

1155 6106 01030 01 6115 11919 1179,6661, 

75 0050 00955 4011608 2155 1517 0850105 ০6৪ 6০ 

(01655025 2 4/390296 57 25063 17206227206 £0 £7%9 17212 0০০7 415৫ 

19177216) £0 272 73027 0০9০? 12 1926 : 

117 51791 10051019176 15 2, 6251. 001 1716 7 

০ 001 0)155095 81721] 01715 ৮০6০ 702 ৪0060. 

০1070961091 2256 1076 101012১2120. 210 21] 021155 

2:৮০ 1102,1712,56, 1১101 99010175 02110 1170690) 

161 211 1115 11516 09111171110. 6119 1119.501011115, 

৬1151219151 51151117096 17910 0£ 11516] জা01612 
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4 আ০101910 100 25 21190 108081156 512 1হ11160. 

[761 ০0050 1010. 9110. 1019.9121 01 110] 1701115. 

1176 1585010 00110 170 119৮6 109611 170016 0162115 509660, 

৪70. 1 (0001765 (115 0111019] [00111 2 195116. 010 1176 01165601012 

০1086611165 4 05102. 21100159 0105 26100069০01 400110) 0205 

125111500৮1] 6176 09.101110] 01111011016 9 6106 40610 12 ০? 

11111116510, 111 10101) 11096 01115 725 6116 11115 ০: 0116 "6 

19110] 01101011750111050. 111 0112 11011615565 016 6106 17115102110 

0৮0 50 ঠা 95 0106 6:809111199101 06 [01010616 2.5 00911021108ণ, 

2০ 100961161 85 1106 16010091150. 400. 16 ৮৮5 251 ৮7177 017 

01217196156 1195 17906 0118. 0116001719 01 0165 0012] 0000 010. 015 

50019] 11961011501 06 53065, 67১2 21)50007 £5 £12£ 156 ?021260 

£7,2 34/007221/26107) ০7 09772270112 00112041/, 29 278 £742£5- 

067,520/6 001,718091% 07 22170012709). 70150 83 41190101783 

2170 71960 0910610. 01796 100 21009116101 ০ 01126511901 

01110 111৮91৮6015 511181101)961011 ০01 ভ/0111911, 50 449307/)7%$ 

19970625962 2726 6122. 30124209107 06097221029 2 72023327) 

00185271627806 07 12৫ 2৫ 26101772217£ ০ 7028৫ 1৮70179)........ 7705৫ 

072/603 %1,0 1:02 06212 1১155100709) ৫ 22015£01% 30 048 07 %26%)116 

01418 027 2765 ০7 16 207/4145870£10917 07 £1/2 6 707০৮ 51:22) 

2 72 67762 61212 4729 074782 0025 00177751822 10515 12 1109 

12৮5১ 01017 01৮1115 59110019105 0155155 200 3170011709.021016, 

৪110 4১ €176112,15 060151011 001256100655 2. 12111115001 0115 ৮615 

[০9106 26 1010] 006০ ০16 111 0920106, 5০ 10711017 0০: 00৩ 

0850 1006 626. 6015 আ1]1 10 010576176, 8001 2,029 2৪ 

0015 090 10661 91158 259,111) 106091056 176170200915910 61৫ 

01110111191] 11] 102 61250. 10619162০01 0 1056306, [1 16101] 

০1127 1195 10500, ১৯৫১ (7651105 বর্তমান লেখকের ) 

991179015এর সময়ে এই :€1গ্0 ০৫ 19 গণচেতনায় নিষতির রূপ 

পরিগ্রহ করিল এবং ঘটাইল ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের ঘন্ব। অবশ্ত 09৫1705 

1*12005এ সমস্তাটি জটিল, কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে সেখানেও 
9 বা! নিয়তি, £19010-018111985এর পরবর্তী স্তরে এবং তৎপরবর্তী 



১৫০ যুগন্ধর মধুস্দন 

সভ্যতার সমস্ত স্তরে মাতা-পুত্রের ষে সম্পর্ক স্থিরীকৃত রহিয়াছে তাহারই 

প্রতিবিম্বন। সেই সম্পর্কের বিপরীত আচরণই 0০৭1119এর জীবনে মর্মাস্তিক 
তুর্ঘটন]। 

কিন্তু /১011909. যে বিচার 0:5695এর ক্ষেত্রে করিলেন তাহাকে শুধুই 

[%710565দের পরাভায় হিসাবে দেখিলে চলিবে না__অর্থাৎ বিচারে মাতৃতস্ত্রে 
বা নারীর উপর পিততন্তরের বা পুরুষের বিজয় হইয়াছে এইভাবে দেখিলে 

(৮9196101062. বা 7১৮ 07929165201 119891]এর তাৎপর্য অনুপলব্ধই রহিয়া 

যাইবে । এই 169: বা মধ্যপন্থার তাত্বিক এবং সামাজিক তাৎপর্য কি? 
৬৬120 75017520105 10150059150. ৮7৪,9 026 £61261011 109670912 

017 ০1 9306৭. 00655 ০ 15 9০69.) 1610165610650 75 1116 

11111111109] 91505 6, 8) 9, 1, 1176 (61115 0 9110 12 215 

£6£91050. 85 01010952699 ) (815 6112 501000106181 01 11911001210 

11691127009 15 6116 21161)1116010 1016290 )....1112  1186101] 

060৮661) (155 521715 15 00115027015 0950111920 31) 7119. 

50168.11 ৮1161115525 0106 01 01956115101] 01 17095611165, 11101 

15 15501%21 ০1 15001101160. 1) (11511 [151017. 11] 1119. 11120 

£1)2 0090611115 ০1 019 15101) 09? 01010951659 11] [11০ 11169, 99 

52116519050 10 00০ 1156 ০1 006 11710015 01258 11161111501915 

06052] 6115 19110071515 2110 6122 56105...51118 91919951665, 

95)170£ 200. 7770 (৮7216) 10111060 €9520112]1 1) 0119 ০21012 

01 0119 1157 11110016 01955. ১৫২ (৮75508৪. 1)1110901210 1২০৮০ 

1001011এর ফলাফলের এই ক্ষেত্রে তত্রের প্রয়োগ সম্পকে 10591850% আরও 

স্পষ্ট করিয়া! বলিতেছেন 2 “]6 ৮৮85 1176 07121105110, 10110 তা11 

[7251090) 1190 9156 111011901 06 10111701211 1106 29 2. 5009519) 

19509.059 601 6119 11195525 ৮৮119১6 85191121017 1116% ৮9100. 10 

1929 2, 501705519 ) 10110) 51106 011058 11199965 ৮০19 111100119010115 

০৫ 01611 86161700]2 21]0 01191500912 111191১180০ 23:61 16, 01 

1120 019,060. (115 1011? 0£ 10601 ০01) 0135 91151 5100 ০1 02012, 

11105 67511, 1105৮5551, 0112 1195 10110৭710 01235 1120 61270%712 

109611 11100 0106 50015515 2170. ৮০] 011911125০1 06101901905 ? 

27 20007227101) 12 0712 01267 2/167700 20. £7/67) 23 £ 

09537601% 07 2716 22৫-1077 5710 ০7 0911052869) 21107 09 01212. 
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£716 2172 7%121275 21280 016 21104167702 68252 £0 0৫ 0172034£93$) 

2110. (1198 1062.5 ৮৮16 (111 9010110. €০ 126 17156011091 71:9055 

17101) 1190. 21150106150 0119111, [7011191 015111580101. 290০2160 

111 16010950606 29 2. 01121110 2100. [9:9515951%5 001190106 111 

11101) 11111 1190. 196611 00171051150 0 00511: 179.652191]10505 69 

০5৮5170. 01611 1712,566] ০৮61 (1111 11198661191] 2115110111112110,,.. 

1175. 52111220695 1120 19511 01160 ০৮ 3] 70969 1)% 

46501751105) 1109 05 13110195616 2 [50282019810 210 ৪. 

06111090196.” ৯৫৩ (]091105 বতমান লেখকের ) 

বিপরীতের মিলনের এই তত্বকেই নিয়তির হাত এড়াইবার পন্থা! হিসাবে 
নিদেশ কর! হইয়াছে এবং এই মিলনের তন্ব হইতেই জন্ম ইয়াছে মধ্যপন্থার 

তত্ব-_যে তত্বে সর্বপ্রকার আতিশয্যকে ই বিরোধ ও দ্বন্দের মূল সুত্র হিসাবে ধরা 

হইয়া থাকে। কিন্তু রাষ্ট্র যখন পরিপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিল তখন তাহার 
প্রতি নিষ্পশ্ন আনুগত্যই মধ্যপন্থ। অন্থসরণের ঢূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইল । ইহার 
ফলে আসিল ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ । 591311090195এ তাহারই রূপায়ণ। 

মধুস্ছদন কি নিয়তির তত্বকে এই অর্থে বুঝিয়াছেন ? অবশ্তই তিলোত্বমা- 
সম্তবে নিয়তির চেতনা তেমন প্রবল নয়; তবু মাঝে মাঝেই “বিধির নিবন্ধ, 
“বিধির বিধি” “কর্মদোষ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে মনে হর থে গভীরতর তত্ব 

সম্পর্কে তেমন সচেতন না হইয়া কতকগুলি কথার কথা মধুস্দন ব্যবহার 
করিয়াছেন । তাহা না হইলে কখনও স্থন্দের দুখ দিয়া বলাইতেন না 

”* **কামমদে রত যে দ্রর্মতি, 
সতত এ গতি তার বিদিত জগতে 1৫5 

উগ্র কামনার দুর্বল মুহুর্তে আত্মবিক্মতিই যদি দৈত্যের পতনের কারণ হয় 

তাহা হইলে আর বিধির বিধি-র উল্লেখ নিপ্রয়োজন। কেন না ব্যক্তি যখনই 

দেশকালপাত্র ভুলিয়! প্রবৃত্তির স্রোতঃপথে চালিত হয় তখন তাহার আত্মনাশই 

মুক্তিসিদ্ধ পরিণাম | কিন্তু ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগে ব্যক্তির নির্বাধ অত্মপ্রকাশের 

যে অধিকার তাহারই বিকৃত রূপ হইল এ প্রবৃত্তির মুখে আত্মোৎসর্গ। 
তাহাব জন্ত অন্ত “বিধির” প্রয়োজন নাই । স্ুন্দাস্থুরের আত্মবিলাপের শেষ 

কথা হইল £ 
রণক্ষেত্রে শক্র জিশি, মরিন্ু অকালে, 

মরে যথা মুগরাজ পড়ি ব্যাধ-ফাদে 1,১৫৫ 

সমস্ত কাব্যখানি জুড়িয়া কি এই ফাদই পাতা হয় নাই? নিজের পৌরুষে, 
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গতান্থুগতিকতার অচলায়তন ভাডিয়া, সময়ের মহাসাগরে যে জীবনের তরঙ্গ 

তুলিল তাহাকে ভূপাতিত করিবার চক্রাস্তই ত তিলোত্তমাসম্তবের বিষয়বস্তু । 
দৈত্যের! জানে ন।, বুঝিতে পারে না১ কেন তাহারা মবিতেছে £ 

«এত যে করিন্ু তপঃ ধাতায় তুষিতে ) 

এত যে যুঝিন্ু দৌোহে বাসবের সহ ) 

এই কি তাহার ফল ফলিল হে শেষে ?৯৫৬ 

অথব। 

“হে দৈত্যপতি, কিসের কারণে 

লুটায় শরীর তব ধরণীর তলে ?১৫৭ 

স্বাধীন ব্যক্তিসত্ত। বুঝিতে পারিতেছে না তাহার আত্মবিকাশের পথে, 

হৃদয়ের বিস্তারের পথে, কেন এই বাধা। সুন্দোপসুন্দ মরে কারণ তাহার! 

ইন্দ্রের চিরন্তন অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল । ইন্দ্রের অধিকারই ৰা চিরন্তন 

কেন ? সেইখানেই প্রশ্ন। এই পরিবর্তনশীল বিশ্বে অপরিবত নীয় বিধি 

সষ্টির অর্থই হইল ব্যক্তির স্ফুরণের পথ বন্ধ করা। ইন্দ্র সেই অপরিবর্তনীয় 

বিধির পোস্পুত্র ॥ শক্তি এবং অধিকার থাকিলেও সেই ইন্্রত্ব আর কেহ লাভ 

করিতে পারিবে না। দৈত্যকে টৈত্যই থাকিতে হইবে । কর্ণদোষে তাহার 

পতন হইতে পারে কিন্তু কর্মগুণে তাহার উন্নয়ন কিছুতেই সম্ভব নয়। জুন্দ 
বলিতেছে, ' 

কে না জানে দেববংশ পরহিংলাকারী ? 

কে না জানে ছুষ্টমতি ইন্দ্র স্ুরপতি 

অস্ুরারি? 

আর ্থন্দোপন্দকে মধুস্ছদন কি চোখে দেখিতেছেন তাহা তাহার 

উপমাতেই স্পষ্ট £ 

...কিন্বা' যথা পঞ্চবটাবনে 
রাম রামান্থজ, যবে মোহিনী রাক্ষসী 

কুপর্ণথা, হেরি দেহে, মাতিল মদনে, 

তাই মনে হয় নিয়তির বিধান উল্লজ্বনকারীর পতন দেখানো মধুহদনের 

উদ্দেশ্ত নয়; তাহার উদ্দেস্ঠ ব্যক্তির অপমৃত্যু দেখানো । সেই অপমৃত্যুর কারণ 

» দু্িরীক্ষ্য বলিয়া “নিয়তি” প্রভৃতি সহজলভ্য এবং অস্পষ্টার্থ কথা মাঝে মাঝে 

ব্যবহার কর! হইয়াছে । আসলে মধুনুদন প্রান্তনবাদীও নহেন, গ্রীক নিয়তি- 

বাদীও নহেন। কিন্ত তিলোত্তমা-সন্তবে তিনি সমস্তার সুত্রপাত করিলেন মাত্র। 

ইহার চূড়ান্ত গ্রকাশ ও ব্যক্তিজীবনের অহেতুক এই ব্যর্থতায় ক্ষোভ ও বেদনার 
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গভীর আলোড়ন আমরা দেখিতে পাইৰ মেঘনাদবধ কাব্যে। আরও লক্ষণীয় 
এই যে মেঘনাদবধে রাবণের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ যেমন সীতা, এ কাব্যেও 

স্ুন্দের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ তিলোত্মা । 

গা 

এই তিলোত্তমা কে? যাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া সুন্দ আত্মবলি দিল। কিন্তু 
তিলোত্তমার সঙ্গে স্থুন্দোপন্থন্দের ভ্রাতৃবিরোধের এমন কোন যুক্তিসিদ্ধ কার্ধকারণ- 

সম্পর্ক নাই। যে ক্ষণিক হিংসার ফলে ইহাদের পতন ঘটিল তাহা৷ শুধু পুর্ব- 
পরিকল্পিতই নয়, তাহা! শুধু ঘটাইতে হইবেই বলিয়া যেন ঘটানো । তবু অন্ত 
কৌশলের মাধ্যমেও তাহ যে না ঘটানো যাইত এমন নয়। সৌনদ্য-তৃষা 
এবং তাহ! পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টায় ধ্বংস-_-এই বিশিষ্ট ভাব-কল্পনাই মধুস্থদনকে 

আকৃষ্ট করিল। এবং এই ভাব-কল্পনা আছে সমস্ত রোমান্টিক চেতনার, 
মূলে । রেনেস্সার অনুকূল বারু-প্রবাহে ব্যক্তিসত্ত। যখন আপনার বিকাশের 
আকাশে হৃদয়খানি মেলিয়! দিল, মানিল না|! কোনে! বাধা; প্রথম আবিষ্কারের 

উল্লাসে বলিয়া! উঠিল “আহা, মানুষ কি সুন্দর ।' ) যাহা কিছু নীরস, অশ্ুভম্কর সবই 

দূর করিয়! দিয়! চাহিল জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিতে; জীবনরসই যখন মুখ্যরস 
হইয়া উঠিল ;১-তখন সৌন্দ্-পিপ|সাই হইয়! উঠিল ব্যক্তির জীবনের প্রধানতম 
চালনী শক্তি । এই 7369115 ০৮1 বা, রেনেসী যুগে এই সৌন্দ্য-পৃজা সম্পর্কে 

[+599015 তাহার সাহিত্যের ইতিহাসে বলিতেছেন”? 97০০৮ ০৫ 01612 

02050009165 78810698065, 60. জা111017 90056 800125560 ৪ 

119.5111006106 11911011) 2110 12101) 1911078১111 2 99117005 

[0995255 230. জা] 19022112116 20012001191, 06019160. €০ 106. 

1059%0100 001)1)1910 23:15991011 : 

[621] 0০ 06115 01326 5৮1: 0955 10610 

1790. 150 61161659111] 01 02911 11025960105, 61501151205, 

4১00 6৮610 5%৮52611955 61126 1135101260. (12611 1269105. 

1117611 11011109) 2110. 1011595 01 2.01701160 (17217165 3 

[2.1] 0116 11629521115 00111655901105 616 56111 

[71011] 61051] 11911101621 970/৮615 ০01 09255, 

ডড11515111) 9.3 11] 2. 11111101, 7৪ [99:01 

1116 12111696 152.01759 ০01 2১101111120 10: 

7 13656 179.0. 1019.05 0119 [0910775 [091100+ 
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4100. 911 00911110315] 111 1022:0675 ৮৮91611111695, 

6 91109010. 01516 1005] 111 (11911 1696199 176805 

00102 61100.6110 910 01909) 0116 70001, 26 029 12950 

17101) 11110 ৮০:05 219 ৬1105 090 01565, 

11179 261172110ঘ. 11৮60. 111 61219 15৮€1.৮১৫৮ এই অনির্বচনীয় 

সৌন্দরধান্ুভূতি রেনেঞ্সীর অসীম জীবন-পিপাসারই একটি অঙ্গ । এ পিপাসার বর্ণনা 
করিয়াছেন 91391590815 মুতুদণ্ডে দণ্ডিত 0190010র মুখে 1158501:5 701 

81285115 নাটকে ই জীবন আর মৃত্যুকে সে পাশাপাশি স্থাপন করিয়া 
দেখিতেছে £ 

455 19116 0০ 016) 200. 5০ ৮৮০ 11107 1101 ৮1151) 

1.0 116 11 0০910 010811061011) 2100 6০9 2096) 

10:1015 59117511016 72101] 11101011 6০ 1)2০01719 

4 1:1068050. 0190 7 2110. (116 01611171650 50311 

1:09 102,0116 111 61 00005, 01 6০ 15510 

[1] 61011111105 1591911 9৫ 011101-1101020. 1023 

1:09 195 11770115910. 211 0113 ৬1০৮৮1595 11105 

45110 10105710 ৮1017 155101595 ৮109161105 1011110. 2191 

1116 [92110 6116 ৮০110 7; ০01 60196 ৮0158 (17910 ০156 

€)£ 01195 0109. 1951255 2110. 11106516211) 0129119176 

[1772.01115 [011115--+619 (0 1191711)10. 

77782 20221725£ 27122 27/05£ 10212 01121) //76 

77122 206১ 206, 16122) 27)2 £17519/-130915776176 

০21 12) 07 7/%£1765 19 2 192720156 

70 0১1৫£ 06৫ 762% ০07 0৫৫2%1৮.১৭ ৯ 

শেষের চারিটি ছত্রে ছুর্মর জীবনপিপাসার তীক্ষতম প্রকাশ । এই মর্ত্য- 
প্রেম ধ্বনিত হইতেছে তিলোভমাসম্তভবের *র সগে” অলকানাথের প্রতিবাদে । 

নিজেরা আর ভোগ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া অন্য দেবতারা যখন 

পৃথিবীকে ধ্বংস করিতে উদ্যত তখন অলকাপতি যেন মধুস্থদনের হদরের 

কথাকেই প্রকাশ করিয়া দিলেন ঃ 
নাশিতে ধাতার স্থষ্টি, যেমন কহিলা 

প্রচেতা, কাহার সাধ্য? তবে যদি থাকে 

এ হেন শকতি কান্বো, কেমন সে জন, 
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দেব কি মানব, পারে এ কর্ম করিতে 

নিটুর? কঠিন হিয়া হেন কার আছে? 

কে পারে নাশিতে তোরে, জগতজননি 

বস্থুধে, রে খতুকুলরমণি, যাহার 

প্রেমে সদা মত্ত ভানু, ইন্দু__ইন্দীবর 

গগনের ! তারাদল বার সখীদল! 

সাগর বাহারে বাধে রজভুজ পাশে! 

সোহাগে বাস্থকি নিজ শত শিরোপরি 

বস।র। রে অনস্তে, রে মেদিনি-কামিনি, 

শ্তামাঙ্গি, অলক যার ভষিতে উল্লাসে 

স্থজেন সতত ধাতা ফুলরত্বাবলী 

বহুবিধ 1............ 

কিন্ত এই পিপাসা তৃপ্ত হইবার নয়। 416 191150 ০0 116 "67 1০০ 
110016,.১৬০ এবং এ সৌন্দর্কেও জীবনে সম্পূর্ণ অঙ্গীকার কর] যায় না, সবটুকু 

পাওয়। যায় না। তাই গ্রীক রূপকথার সে মানসী 09196. আর আমাদের 

পৌরাণিক রূপকথায় তিলোত্তমা। মধুসৃদনই আধ,নিক সাহিত্যে মানস- 
স্ুন্দরীকে অবতারিত করিলেন। তিলোন্ুমার মধোই তাহার মত্ত্যপ্রেম 
সনৈশর্ধময় রূপ গ্রহণ করিল। পুরাণে বলে তিলোত্তমা স্বর্বেশ্তা। কিন্তু 

24৪1 01580105165 ৯৬১ দিয়া যাহাঁকে গড়া হইল, সার! বিশ্বের 

রূপের ভাণ্ডার মন্থন করিয়া যে আসিয়া দাডাইল বিস্মিত ত্রিলোকের সামনে, 

তাহাকে পুরাণ স্বর্বেশ্তা আখ্যা দিয়া সমস্তা চুকাইয়া দিতে পারে কিন্ত 
মধুস্ছদন পারেন না। যদি আমাদের ঘ্গসঞ্চিত সাহিত্োর এঁতিহো একটি 
হেলেন থাকিত যাহার সৌন্দ্য-কল্পন! কবি-নাট্যকার মাঁলোকে বলাইয়াছিল 

15 0296 009০0 01796 1201101160 2, 01190528110. 511199,১৬২ 

তাহা হইলে মধুস্ছদূন হয়ত সেই মানবীকেই মানসী করিতেন, কিন্তু তাহা ষে 
ন|ই। অবশ্তই ভ্ৌপদীকে দেখিয়া জয়দ্রথের মনে হইয়াছিল যে অন্য 
সকল নারীই ইহার তুলনায় বানরী; কিন্তু দ্রৌপদী আমাদের সাহিত্য-ধারায় 

কখনও সেই মানসী হইয়া! উঠেন নাই যাহ! ইউরোপীয় সাহিত্যে হইয়! 
উঠিয়াছেন হেলেন । এই দৃষ্টিকোণ হইতে মধুস্দনের যুগের সমালোচকের! 

তিলোত্তমাকে দেখেন নাই বলিয়াই অভিযোগ করিতে পারিয়াছিলেন £ 

“স্ববেশ্ঠা তিলোত্তমাকে “সতী বলিয়া বর্ণনা দূষিত মানিতে হয়।”১৯৬৩ সীতার 

প্রতি মধুস্থদনের আকষণ কিছু কম ছিল ন|। কিন্তু সীতা জীবনবিলাসের 
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সঙ্গিনী নহেন, জীবন-পরাজিতের সাম্বনার উৎস। তাহাকে অযোধ্যার চেয়ে 
লঙ্কা'র অশোকবনেই মানায় ভালো। কিন্তু নবজাগ্রত, আত্মশক্তিতে আস্থাবান, 
দ্ব|ধিকার-সচেতন মানবতার ললীলা-সঙ্গিনী কই? ভারতচন্দ্রের স্থুন্দর বিন্তাকে 

লইয়া তুষ্ট থাকিতে পারে কারণ সেখানে স্থল দেহোপভোগ ই নরনারী-সম্পর্কের 

চূড়ান্ত এবং একমাত্র কথ! | কিন্তু রেনেস'! যুগে সে সম্পর্কের যে মৌলিক 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মধুস্দূন বাপের কথায় বাঙালী মেয়ে-রূপী পুতুল বিবাহ 
করিতে রাজী হন নাই, খুজিয়া ফিরিয়াছেন সেই “মানস-সুন্দরীকে" সেই 
12057021 7210$0116 কে, সেই [10095311১15 912 কে, যাহাকে পুজা 

করিয়া নিজের রূপপন্ধানকে তিনি সম্পূর্ণ করিবেন; যাহাকে দেখিয়া বলিয়া 

উঠিবেন, সৃষ্টিরাগ্েব ধাতুঃ, অথবা £ 

“শু স্ব000.61, 105 11 0109612) ছা1196 0000) 2110] 

1010 &]1 ভ৪ 19৮50 ?” 

[ ০০০৫ 11010 £ 00121 1)091111 ] 

বাংল! সাহিত্যের মালঞ্চে তাহার প্রথম আবির্ভাব তিলোত্তমাতে | 

মধুহদন তাহাকে আমাদের জন্য উদ্ধার করিয়াছেন। তিলোন্তমাই তাহার 

বিশুদ্ধ রূপান্গুরাগের প্রথম আধার_-ে আপনার রূপে আপনি মুগ্ধ, নিজেরে 

এখর্য সম্বন্ধে একান্ত অচেতন £ 

ক্ষণকাল বদি বাম] চাহি সরঃ পানে 

আপন প্রতিম। হেরি-_ভ্রাস্তিমদে মাতি 

একদুৃষ্টে তার দিকে চাহিতে ল।গিল! 
বিবশে। 

কিন্তু এখনও তাহাতে টব 510101517 এর ছোয়া লাগে নাই-_-এখনও 

তাহাতে আত্মরতির (561£1০৬০) স্পর্শ লাগে নাঁই। পৃথিবীর মাটির প্রথম" 

স্পর্শে সে সচকিতৃ, শিহরিত £ 

প্রবেশিলা কুগ্জবনে কুগ্রগ!মিনী 

তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি 

শরমে, ভয়ে কাতর! নবকুলবধু 

লজ্জশীল। | মুছুগতি চলিলা সুন্দরী 

ুহ্মুহি চাহি চারিদিকে, চাহে যথা 
অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিনী ) কভু 

চমকে রমণী শুনি নূপুরের ধ্বনি ) 
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পৃথিবীর বাসরে প্রবেশ করিতেছে তিলোত্তমা ; তাহার নিজ কথম্বরের 

প্রতিধ্বনি যেন সমস্ত পৃথিবীর বিশ্মিত উ চ্চৈংস্বর £ 

আচন্িতে “কে তুমি, কে তুমি হে প্বমণি-_ 

হহে রমণি? এই ধ্বনি বাজিল কাননে ! 

মহা ভয়ে ভীতা দূতী চমকি চাহিলা 

চারিদিকে । 

সমন্ত বনভূমি তাহার বন্দন] শুরু করিল ঃ 

ধীরে ধীরে পুনঃ ধনী মরালগামিনী 

চলিল৷ কাননপথে । কত স্বর্ণলতা 

সাধিল ধরিয়া, আহ, রাঙা প1 ছুখানি, 

থাকিতে তাদের সাথে 3......০০* 

কত যে মিনতি স্তুতি করিল। কোকিল 

কপোতীর সহ; কত গুন্ গুন্ করি 

আরাধিল অলিদদল,--কে পারে কহিতে ? 

সোন্দ্য-পৃজাই যে মধুন্থদনের কাছে, এ কাব্যে, প্রধান কথা, তাহার আরও 
প্রমাণ পাই যখন দেখি, তিলোত্তম] ছাড়া, অন্তান্ ক্ষেত্রেও যখনি তিনি স্থযোগ 

পাইয়াছেন তখনি সৌন্দ্ষ-মগ্ন হইয়াছেন-_-কোনো ব্যক্তিই যেন তাহার কাছে 

মুখ্য নয়, গল্প।ংশও মুখ্য নয়, মুখ্য কেবল স্বন্দরের আরতি £ পৌলমীর আবির্ভাব, 

অকাল ধসন্ত, পৌলমীর সৌন্দর্য, এমন কি মারাকুর্জে গাছগুলির বর্ণনাতে পর্যস্ত 

মধুহদন শুধু যেন নিবিশে সৌন্দর্যের জয়গান করিধা”ছছন। মধুহ্দনের ক্রম 
অনুসরণ করিয়া গাছগুলির নাম আবৃত্তি করিলেই তাহাদের ধ্বনিম্থম। পরিস্ফক,ট 

হইবে। যথা £ 

দেবদারু-_রসাল-_মধুদ্রম 

শোভাঞ্জন--বদরী--কদন্ব 

অশোক-_-শিমূল-_(সু) ইস্ছুদী 
শলমলী--শাল--তাল-_নারীকেল 

গুবাক--চাঁলিতা--জাম-_তঁতুল-_াঠাল 

বংশ-_খভুর--তমাল_-শমী--আমলকী 
গাস্তারী। 

শুধু যে 4 ঢ010€ 06176811045 & 1০0৮ ০1 ৪৮: তাহাই নয়, 

8 04 ৪৮০1 1110110ত) 216 দা জ60012115, 

4 20৮০1 10200. 00 01110. 05 6০ 0106 92102) 
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50165 ০1 06919701109, ০91 0176 মি 06210) 

€0)£ 001019 119,019, 0 0112 51090111% 0959, 

01211 0135 00462100590 ০'০1-9910561)60. "255 

1190০ 001 001 39210101110: ৮59১ 111 91109 ০: 211) 

01116 51321)6 0:£ 19621 1119569 2৮৮ 0116 1981] 

[10111 001 081]. 51311165.১৬৪ 

নিজের জীবনের পটভূমিকায় মধুন্দনের এই সৌন্দর্য-রচনার প্রয়াসই যেন 

[05965 এর পংক্তি কয়টিতে ধিশ্লেষিত হইয়াছে । সত্য বলিতে কি 

জীবন মন্থনবিষ শিজে করি পান 

অমুত যা উঠেছিল করি গেলে দান 1১৬৫ 

কিন্তু এই সৌন্দর্ধরূপিণী তিলোত্তমা, যিশি আকম্মিক আবিভাবে পৃথিবীকে 

মধুময়, যৌবন-চঞ্চল করেন, ধাহার কটক্ষে দেবকুল স্ৈর্যহীন এবং ব্রহ্মা চতুমুখ, 

যাহার আবান স্বগের বারাঙ্গনানিবাসের উপান্তে নহে, স্ুর্যমণ্ডলে, তিনি কল্যাণ- 

রূপিণী নহেন; তিনি তাহার প্রথম প্রেমিকদের জীবনে আনেন সবনাশ। 

ল্রন্দরের সঙ্গে কল্যাণের একান্ত বিরোধ | তাহার প্রেম আনে ভ্রাতৃবিরোধ, 
আনে অশান্তি । অবশ্য দেবতার পক্ষে তিনি কল্যাণদায়িনী কিন্তু সেই 

কল্যাণের জন্ত তিনি শুধু পরোক্ষভাবে দায়ী । তাহার সঙ্গে তিলোত্তম।-সম্ভব 
কাব্যের সম্পক অল্প । যাহা আমাদের চোখের সামনে ঘটিল তাহা হইতেছে 

ছুইজন অপরাজেয় বীরের অন্তর্তী দ্বন্দ এবং বিনাশ । এবং সুন্দেপসুন্দ শেষ 

নিঃশ্বাস ত্যাগ কারবার পুবে ক্ষোভে বণিরা ডাঠণ, “ক কম করিন্ু ভাই, পুব- 

কথা ভুলি?" অথচ এই সৌন্দর্যের সামনে পুৰ কথ! ভুলিয়া, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ 

না! কদগিয়া উপায় নাই। লৌন্দর্য-পিপাস। আর কল্য।ণাচকীর্ষ। এই ছুই- 
এর দ্বদ্ রোমান্টিক চেতনার মুলে আছে । তাহার কারণ হইল আদর্শকে 
জীবনে রূপায়ণের অসন্তাব্যতা এবং তঙ্জনত ব্যর্থ ত|-খে।ধ--যে চেতনার প্রত্যক্ষ 

ফল হইল রবীন্দ্রনাথের “নির্দেশ যাত্রা” কিন্তু ইহার পিছনে যে সুপ্ুপ্ত তত্ব 

রহিয়াছে তাই হইল, রোমাটিক যে আদ্শকে বা যে সৌন্দর্যকে জীবনে লাভ 

করিতে চায় তাহা তাহার নিজেপই আকাজঙ্গ।র প্রতিভাস, তাহার নিজেরই 
মনগড়া--তাহার কোনে বাস্তব অস্তিত্ব নই ঃ 

'মত্যের মৃত্তিকা মে।র, তাই দিয়ে অমৃত মুরতি 

যদি স্ষ্টি ক'রে থাকো তাহারই আরতি 

হোক তব সন্ধ্যাবেল৷ 
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পুজার সে খেলা 
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লানম্পর্শ লেগে ; 

আজো তুমি নিজে 

হয়ত বা করিবে রচন 

মোর স্থৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন) 
ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়। 

হা [321)11 বলিতেছেন “ /:9 606 119,606 03996119 “২০৩৩ 

€811+5 20001110 91 0119 501110601 01710 10062.1110 61181110160. 01715 

০1) 016861010] 2110. 10169.01150. 11700 12060911165 15 019 51161 

11706511511 0 1115 065176 91760 9. 011110109 00110151011 091 

[116 19129095 0£ 11111. 13116 2. 02,551017 01105 00110615260 

59.061% 52.0151155 0105 191112.11 610115011116116106. 740] (17011510005 

10111911610156 ৮5151155 10 91998110011 11117195616 0 1116 121)016 ০৫ 

10৮) 116 00965 1101 1511 (9 61211505110 1119 ০/11890, %176 0110 

101) 1110], 1৯৮01121101] 15 111 109৮5 15 2661 21] 01115 £. 

[0:0)001011 9: 1115-0চ10 461110157, 13106 50101) 00. 01915061500 11) 

21110101991 961150 910 91210 2 911, 41110161911] 190 119 97160 

111 010 10111211610 21111৮650-_0111% ১111)16০৮.৮৯৬৬ ফলে এই মায়া যখন 

মরীচিকায় পর্ধবসিত হয় তখনই হর রোমান্টিকের আত্মিক মৃত্যু । 13211 বা 
0০০৮]০ এর মতে মত দিরা রোমার্টিকতার এই মুল্যবিচারে সার না দ্রিয়াও এ 

কথা সত্য বলিয়! মানিতে কোন অস্থুবিধা নাই যে রোমান্টিক মূলত আত্ম- 

চৈতন্যসর্বস্ব। আর সেই আত্মসর্বস্বতা কাটাইতে না পারিলে ভূলভাঙার ব্যথা 

অতি মর্ম/ত্তিক। রোমার্টিক চেতনার এই দিকের নিরাবরণ রূপ মধুস্দনেই 
আমরা প্রথম প্রত্যক্ষ করিলাম । পরে এই ভাবধারার স্পষ্টতর, তীক্ষতর প্রকাশ 

দেখিলাম রবীন্দ্রনাথের “বিজয়িনী” ও র্বণীতে এবং পরে বলাকায় লক্গমী- 
উর্বণী দ্বন্দে। সে বিশ্বপ্রিয়া কিন্তু ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণশোণি- 

মা।” বিশ্বপ্রেয়ত্ব আর বিশ্বা্তি-বিশ্বের কামনা আর বিশ্বের আধি_-এই ছুই 

কোটিতে ভর্বণীর লীলা । কারণ সে বিশ্বের প্রিয়া__সে মাতা নয়, কন্তা নয়। 
মাতা, কন্া এবং বধু-এই তিন রূপেই সমাজে নারীর স্বীকৃতি । এই তিন 
সম্পর্কের অতিরিক্ত কোনো সম্পর্ক সমাজের চোখে কল্যাণকর নয়। তাই বধু 

আর প্রিয়াতে ছন্দ, শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, সমস্ত রোমান্টিক সাহিত্যের প্রাণের 
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কথা। ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে ব্যক্তিমানসের উপর সমাজ-ব্যবস্থার জটিল 

প্রভাবের কথা আলোচনা করিতে হয়) দেখাইতে হয় সমাজে নারীর পূর্ণ 

মনুষ্যত্বে বিকশিত হইবার পথে পুরুষের স্ষ্ট বাধা, নারীরও স্বাধিকার অর্জনের 

প্রচেষ্টা ; আবার পুরুষেরও অপূর্ণ জীবনের পূর্ণতার সন্ধান লীলাসঙ্গিনী নারীর 

মধ্যে ) এই সমস্ত কিছুর আবর্তের মধ্য হইতে প্রথম অস্ফুট আবির্ভাব তিলোত্বমার 

এবং তাহার স্ডুটতর, রমণীয়তর প্রকাশ উর্ধশী ভাব-কল্পনায়। এই সৌন্দর্যকে 

জীবনে স্বীকরণের চেষ্টার ফল হিসাবে সর্বনাশের, পরম অকল্যাণের ইচ্গিত 

দিয়াছেন মধুকুদন। রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর জন্য "দিকে দিকে কীদিছে ক্রন্দসী' 

এবং কাদিয়৷ তবু হদিরক্ত ঢালিয়াই দিতেছে । ঠিক এই অবস্থাই হইয়াছে 
[০95এর 11191) এর 14, 7611৩ 1021716 59115 [০102 কবিতায়। 

এই বিলাপই করিয়াছেন 9০153116: তাহার 0০5 ০: 02906 কিংবা 7০] 

15 0990. [ 0092 0:136017611191105.] কবিতায় । বিলাপ করিতেছেন 

কারণ “অন্তাচল-বাসিনী উর্বশী ।' 

সৌন্দর্য-অন্বেষার এই সর্বনাণী পরিণামের রূপায়ণকে যদি কেহ মধুস্থদনের 

নিয়তিবাদ বলিতে চান ত বলিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে শুধু অল্পষ্টতার 

কুজু/টিকাই সৃষ্টি করা হইবে। 

শশাঙ্কমোহন সেন তাঁহার মধুসদন গ্রন্থে তিলোত্তমাসন্তবের ব্যাখ্যায় এই 

তত্বের সমর্থন করিলেও এই তত্বের দবন্দমূলক প্রকৃতির বিশ্লেষণ করেন নাই 

বলিয়৷ “সুন্দরী যে সর্বনাণী-_ রোমান্টিক চেতনার এই মূলীভূত স্তরের সন্ধান 

পান নাই। তিনি" বলিতেছেন, “তিলোতভ্মা-সম্তব নব্য বঙ্গনাহিত্যের প্রথম 

কাব্য ( আচার্য হরপ্রনাদ শান্ত্রীও ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন) ৯৬৭ 

কেবল কালের হিসাবে নহে, কেবল ভাষারীতি এবং ছন্দের হিসাবে নহে, উহা 

কাব্যের অন্তরাত্মা এবং পরিব্যক্ভির ক্ষেত্রেও বঙ্গে আগ্যান্থষ্ট। নিখুঁত সৌন্দর্য- 
তত্বের খক্-সঙগীতময় মহাকাব্য। সৃষ্টির আদিম যে সৌন্দরধমূত্তি, যে সৌন্দর্য 
লবেমাত্র বিশ্বকর্মার হৃদয় এবং তাহার দৈবী হৃষ্টিশালা হইতে উপাদান সংগ্রহ 
করিয়া বিমোহিনীর মৃত্তিতে বিশ্বের নয়নসপ্ুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যে 

সৌন্দর্যমূ্তি তখনো কাহারও কন্তা অথবা বধূরূপে সন্বন্ধ লাভ করে নাই--সে 

সম্বন্ধ কখনও লাভ করে নাই--কৰ্ তাহারই মহিমাগীতি গান করিয়াছেন ।৯৬৮ 

সঘ 

স্বভাবতই তিলোত্রমাসন্তবে কুমারসম্তবের মত আখ্যানবস্তর প্রাধান্ত নাই। 
কালিদাসের মহাকাব্য স্থানে স্থানে প্রয়োজনানুগ ভাবোচ্ছাম আছে; কিন্ত 
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তিলোত্রমাসম্তব আগ্যোপাস্ত আত্মগত ভাবোচ্ছাসমূলক-_সার! কাব্য জুড়ির। 

শুধু নানা উপলক্ষ্যে সুন্দরের স্তবগান আর সে স্তব হইল কবির মানসপূজা। 
সৌন্দর্যলোকে ঘুক্তি পাইয়া কবির ব্যক্তিমানস সেই মানসীকে লইয়াই মগ্র 

হইয়া রহিল। এই মানসীর কোনে বাস্তব অস্তিত্ব সম্ভব কি না, না ইহা 

শুধুই কবির যৌবননিকুপ্জে নিখিল কোকিলের' সন্মিলিত ডাক, ইহা! "ভাবির! 
দেখিবার মত মনের স্্ধ ভাবোচ্ছ্বাসের সে উবাকালে মধুস্দনের থাকা সম্ভব 
ছিল না। আর থাকিলেও যে বিশেষ কে।নে। পরিবর্তনের সুচনা হইত তাহা 

নয়। মধুস্থদূন কাব্যেও যেমনি জীবনেও তেমনি এই প্রেমজীবিনী স্ুন্দরীকে 

খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন কিন্তু সার হইয়াছে আত্মবিলাপ। সকল দেশের সব 

রোমান্টিক কবিই এই অনেষণে কবি-জীবন কাটাইয়াছেন--কখনও বা ভুল 

করিয়! মানুষের মধ্যে তাহার অস্তিত্ব খু'জিতে গিয়া নিজের ডঃখ নিজেই 

ডাকিয়া আনিয়াছেন আবার কখনও ব! বাস্তবজীবনকে এই সৌন্দর্ধের স্থরে 

উন্নীত করিবার প্রচেষ্টায় বিপ্লবী হইরা উঠিরাছেন (09:96006৮০ 

[২01119110101911),-৮(গ )।  মধুস্দন পরিপূর্ণ বোমান্টিক চেতনার 

প্রগম বাঙালী কবি বলিয়া এই সৌন্দর্ধ যে জীবনে সত্যই অনাস্বগ্য ইহা স্পষ্ট 

বুঝেন নাই বা ইহাকে অনুসরণ করিলে যে জীবন হইতে পলাইতে হর, 
নিরুদ্দেশ যাত্রা (65081915171 2110 11095191519 ) করিতে হর, ইহাও 

তাহার ক|ছে খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। প্রথম বিশ্ময়ের উচ্ছ্বাসে তিনি শুধু 

পুজা করিয়াই,চলিতেছেন ; বুঝিতেছেন না তিলোন্তমা কেন সবনাশী। 
তাই শ্রধুক্ছদনের এই কাব্য লিরিক-বর্মী, €1:০-ধর্মী নর, বাক্তিমানসেব 

উচ্ছাসই ইহার প্রধান কথা, বাস্তবের নিরপেক্ষ রূপায়ণ (0519০611577) 

নয়। রেনেসার যুগে স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা নিজের এপর্যময় সম্ভাবনা যেমন 
আবি্চার করিল, সঙ্গে সঙ্গে এ বোধও তাহার জন্মাইল যে সে নিজেই 

সুন্দর, তাহার প্রাণ যাহা চায় তাহ! স্থন্দর, মে আদিম পাপে নিমগ্র জীব 

নয়, সে অপাপবিদ্ধ। রোমান্টিক যুগে ইংলগ্ডে এই চেতনার সমাক 
স্কুরণ ঘটিল 51)6115র মধ্যে আর ফরাপী দেশে বিগ্রবের আগে [0255690 

এবং বিপ্রবের পরে 0179669079115100 প্রমুখদের মধ্যে । এই চেতনাই 
প্রকাশ পাইয়াছে মিরান্দার উক্তিতে £ €[1151519 09051106111 ০9 

0৮761] 117 51101) ৪, 21211016.? | ১৬৯ দার্শনিকেরা এই মনোভাবের নাম 

দিয়াছেন আধুনিক কালের 2৮015125650 029191165 205 2 51916 

5 12096012115 ৮০০৭ 920 9626 1:61561£ 15 19613610061 2.0 

7082061011.১৭০ এ কথা ২01155621র নিজেরই কথা, 99৮ ০£ 

১১ 
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ব90৮:€ এ স্বাভাবিক অকৃত্রিম মানুষের বর্না__যে মানুষকে সমাজ শৃঙ্খল 

পরাইয়া কলঙ্কিত করে নাই। [091155621, 0107 721116 (এমন কি 

11658115615 01911 ও ) ইত্যা্িরা যে ০011 7321199] এর মনকে 

প্রভাবিত করিয়াছেন তাহারই প্রথম সার্থক প্রতিভূ মধুস্ছদন যে এই ভাবেই 
ভাবিত হইবেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। শশাঙ্কমোহন বলিয়াছেন 

মধুস্থদন ছিলেন, “বায়রণীয় ডাকিনীশক্তির জলন্ত অগ্নিমূ্তি”১৯৭৯ এবং 

বলিয়াছেন যে “সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই আগুনের প্রধান লক্ষণ ছিল 
ভাবোন্ন্ততা, অহমিকা, অহংমুখিতা, দন্ত, 'আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আলন্গুরিক 

(109%21710117091] ) প্রচণ্ডতা 1৮১৭২ শশান্কমোহনের কথার অতিরগ্জন বাদ 

দিলে এইটুকুই বুঝ] যায় যে, প্রথম আত্মসচেতন ব্যক্তির আত্মবিলাসই হইল 
মধুস্থদনের কাব্য-কৃতি । এই জন্য তিলোত্তমাসন্তবে যেখানে যেখানে 15110151 

আপন গতিতে চলিয়াছে সেইখানেই মধুস্থ্দন রসোত্তীর্ণ আর যেখানেই তিনি 

ঘটনার বর্ণনা বা তত্বের উদাটন করিতে গিয়াছেন (ধেমন ২য় সর্গে) 

সেইখানেই তিনি অসার্থক। মধুস্ছদনের প্রতিভাই হইল 15130-ধর্মী। 
আসলে এখনও পর্যস্ত বাংলা-কাব্য 1517৩-সর্বস্ব এবং স্বয়ং রবীন্তরনাথও 

91১1০ লিখিতে পরেন নাই, লিখিয়াছেন 1110 । 

ঙ 

বাংল। কাব্যের বস্তনির্মাণে মধুন্দন যেমন মৌলিক ও বিপ্লবী, ভাষা! ও ছন্দের 

ক্ষেত্রেও তাহাই । অনেকের ধারণা, এবং সে ধারণা ছড়াইতে বনফুল তাহার 
মধুন্দন নাটকে পাহায্যই করিয়াছেন বে, মধুস্ছদন না কি কাব্যরচনাকালে 
পানোন্ত্ত থাকিতেন। মধুক্দরন মিথ/|বাদী ছিলেন এ কথা তাহার শক্ররাও 

বলেন নাই। অতএব এ বিষয়ে মধুন্দনের নিজের কথাই প্রামাণ্য । তিনি 

রাজনারায়ণ বন্থকে ১৪ই জুলাই ১৮৬* খুষ্টান্বে লিখিতেছেন, “12115 
21916 ৮1116. 2110. 911 ৮1019115 11100119511029, 6110911]1 19% 119 

11158.115 2, 821116 2110. 66020069,] 101006, 1 116ড501 11111. ৮1101 

61152500. 11. 11611190965 3 0০15 11] 00১1 0201 115%01:1019,119,00 

€9 016 ত০ 10595 60520161111 15 1106 2 119 111 011০ 

11119662002, আ1166510 00052 005 1115111901910 ০0: ০011 81012 & 

(17109 2.5 2. 51959 ০ 1955 9106125 01 105517৮1১৭৩ বনফুল আরও 

একটি ভুল ধারণ! ছড়াইয়াছেন। .সেটি হইল মধুস্থদনের কবিতা রচনাকালে 
অভিধান দেখিয়া আভিধানিক শবের প্রয়োগ | এ সম্পর্কেও মধুহ্দনের নিজের 
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কথাই শোনা যাক : [1190 29 1062) 177% 062৮ 16110) [11960 011 

177061761 0115119 ৮0111001906 2 1015 015109991 5110] €3079119- 

1695 1119,6112,15, 2110. 010. 10110ড৮ ] 2৮0 11096 ৮. £০9০00. 50110191, 

0176 61101051765 200. 11012265 0711 016 00775 81) 27217521095) 

স্পা 9105 0226 ]11559]1 00901561105. 11272 £ৎ ৫ 

17/9/5£8 707” 90,১৭৪ অভিধান দেখার অভিযোগ যাহার! করেন তাহারা, 

রেনেস যুগে, ভাষা যে নবদেহ লাভ করিতেছিল তাহার খোজ রাখেন 

না, বারাখার প্রয়োজন বোধ করেন না। ভারতচন্ত্র বখন তাহার কাব্যে 

প্রচুর ফারসী শব্ধ প্রয়োগ করিতেছিলেন তখন তিনি কি বারে বারে অভিধান 
দেখিতেছিলেন? আসলে তাহার কৃষ্টির একটি প্রপান অঙ্গই ছিল ফার্সী 
অনুশীলন । তেমনি ছিল মধুস্থদনের এ ভাষ'-প্রয়োগের পিছনে প্রভূত এবং 

'ত্বরিত সংস্কৃতান্ুধালন ৷ সংস্কৃতের প্রতি, প্রাচীন এঁতিহের প্রতি অনুরাগ 

রেনেসসার একটি অবিচ্ছেগ্ক লক্ষণ। দ্বিতীঞত এঁ যুগটি ছিল মুসলিম সংস্কৃতির 
পতনের যুগ এবং অনেকখানি হিন্দুগ্রাধান্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগ । সেই কারণেও 

সংস্কৃতির প্রাধান্ত ছিল অপরিহার্ধ। দেশজ ব| প্রাকৃত কথার স্থলে সংস্কৃতের 

এই স্বীকরণের সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত বলিতেছেন, “ডা 015 2190 
০116615001০) 100%৮6৮615 61652 ৮9:05 119৮2 ৪ €61009110 6০0 

01591019221) 2110. (176 7311911 1911511266 15 21790119119 21)1)10- 

51101201115 00 056 55105106111 চ9110115 ০৪. 11015 131090955 

15 50501911% 01591৮21916 111 076 1)2596116 0613111% )  ড৮110861 

112.5 21561 [92113১ €০ 001011)9.6 0100 10050 ০0:15 01 0116 1)165611 

206 101) 0115 91155 ০01 6116 1556 06110015) 11101561125 

019561৮60. 01226 026 52911515116 5111191)6 1195 27162615 1110169.560 

1] 012 71311591191 0119 001099176 02৮) ১৭৫ অবশ্য অন্যদিকে গণ- 

তান্ত্রিক চেতনার বিক।শের ফলে আলালের ঘরের ছুলালও রচিত হইতেছিল । 

কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে বাংল! গণ্ভেরও প্রথম সার্থক সৃষ্টি বেতাল- 

পঞ্চবিংশতি। মধুস্দ্ূন নিজে অমিত্রাক্ষর স্ষ্টির ক্ষেত্রে সংস্কৃতের ধ্বনি-গাস্তীরধ, 
ধবনি-বৈচিত্র্য, যুক্ত-ব্যঞ্নের দৃঢ়বদ্ধতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের জন্যই উহাকে এ 
প্রাধান্য দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে যতীন্দ্রমোহনকে তিনি যাহ] বলিয়াছিলে ন 

তাহার আর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। ক্ষিন্ত আলালের ঘরের ছুলাল 

সম্পর্কে তিনি প্যারীচা্দকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ম্মরণীর “[ £5 6116 

19811511556 0৫ 05115111151 1111555 59 210119916 121551% 200 
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881191076, উহ! কি আবার একট! ভাষা ! দেখিবেন, আমি যে ভাষার 
স্টি করিব, তাহাই চিরস্থায়ী হইবে ।”১৭৬ তখনও মধুস্ছদন শহিষ্ঠা লেখেন 
নাই, তিলোত্তমাও ল্লেখেন নাই, কিন্তু মাদ্রাজে প্রবাসকালেই যে বাসন! তাহার 

মনে উত্ভিন্ন হইতেছিল--সচেতন প্রচেষ্টার বিষয় হইয়া! উঠে নাই-_তাহাই 

তাহার মুখে এ কথ। জোগাইয়াছিল। এ কথা তাহার কাছে স্পষ্ট হইয়] 

উঠিতেছিল যে কাশাদাসী কি কৃত্তিবাসী পয়ারে এলাইয়া-যাওয়া! ভাষাকে 
দৃঢ়বন্ধ করিতে হইলে, তাহাতে খু কাঠিন্ত আনিতে হইলে চাই সংস্কৃতের 
বল ও ধারণ-ক্ষমতা | পয়ারে যেন ধ্বনিকে ধরিয়াই রাখা যায় না-__হাতের 
ফাক দিয়! গলিয়া যায়। তাহার উপরে মিলের প্রলেপ ধ্বনি-বৈচিত্র্যকে দেয় 

নষ্ট করিরা। [ পয়ারের ধারণক্ষমতা কতদূর তাহা “ছন্দ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বিশদ 
আলোচন1 করিয়া দেখাইয়াছেন। ] প্যারী্াদকে এ কথ বলার পর তিনি 

নিশ্চয়ই চিন্তা করা বন্ধ করেন নাই এবং যখন ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে [মধু- 
স্বৃতি নবতম সংস্করণ-_মধুন্ছদনের চিঠি-পৃ ৯২] তিনি রত্বাবলী অনুবদের পর 
দ্রতবেগে শমিষ্ঠা রচনা করিতেছিলেন তখন নাটকে অমিত্রাক্ষর প্রয়ে।গের 

কথা যে ভাবেন নাই এ কথা কে জোর করিয়া বলিতে পারে ? শমিষ্ঠার 
প্রথম অভিনয় হয় ১৮৫৯ গ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর, রত্বাবলীর প্রথম অভিনয়ের 

এক বৎসরেরও পরে । শগ্িষ্ঠা অভিনীত হইবার আগেই ১৮৫৯ গ্রীষ্টান্দের 
জুলাই-আগষ্টে তিলোত্তমাসম্তভব কাব্যের প্রথম সর্গ বিবিধার্থসংগ্রহে প্রকাশিত 

হর। বদি তিলোত্তমা-সম্তভবেই অমিত্রাক্ষরের প্রথম আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে, 

এবং যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে বিখ্যাত কথোপকথনে রচনাকালের যে হিসাব দেওয়! 

আছে তাহা যদি যথাযথ হয়, তাহা হইলে তিলো ত্মাসম্তব ষে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দেই 

রচিত হইয়াছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বারণ যতীন্দ্রমোহন 

লিখিতেছেন) “[6 "2. 2, 116 €৮111110 1361] 6 ৮1616 5160215 

111 (106 10721 1191] ০: 0115 13915901112 1119. ত17215 0115 80259 
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রদ্বাবলীর প্রথম অভিনয় হয় ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্বের ৩১শে জুলাই । যতীন্দ্রমোহনের 
ভাষায় মনে হয় রত্বাবলীর প্রথম অভিনয়-রজনীর কথাই তিনি বলিতেছেন ; 

কারণ চিঠিটিতে যে রকম পুঙ্যানুপুঙ্থ বিবরণ রহিয়াছে তাহাতে পুনরভিনয়ের 
জন্য মঞ্চ পাত হইলে সে কথার তিনি উল্লেখ করিতেন । আর যদি ধরিয়াও 

লওয়া যায় যে ইহা! ব্রত্বাবঙ্গীর কোনে পুনরভিনয়-রজনীর অব্যবহিত পূর্বের 
কথা, তাহ৷ হইলেও সে তারিখ শগিষ্ঠ রচনার ওদিকে হইতে পারে না 
অর্থাৎ ১৮৫৮ থ্রীষ্টাব্দের ওদিকে হইতে পারে না। কেন না ১৮৫৯ থ্রীষ্টাবের 
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জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হইবার আগেই শমিষ্ঠার অভিনয়াভ্যাস শুরু হইয়াছিল 

না মনে করিলে ২৪শে মার্চ ১৮৫৯-__-এ রাজ! ঈশ্বরচন্ত্র সিংহ শগিষ্ঠার চূড়ান্ত 
অভিনেতা নির্বাচনের সংবাদ গৌরদাস বসাককে দিতে পারিতেন না। এবং 

যতীন্দ্রমোহন এ চিঠিতেই বলিতেছেন যে কথ| হইবার কয়েক দিনের মধ্যেই 

[ ৮20 01058 00০৮7 955 1১৯৭৯ মধুস্দন তিলোন্তমাসন্তবের' 

প্রথম সর্গ রচনা করেন। এবং এ চিঠি অন্ুলারেই, এক পক্ষ কালের মধ্যেই 
[ 4০616911015” 9910. 11101190], 4৪00. 1 110196 6০ 00 5০ 10 219০0 & 

0:0015176, ] তিলোত্তঘাসম্তব রচনা শেষ হয়। অতএব তথ্য ও তারিখের 

হিসাবে তিলোন্তমাসন্তব ১৮৫৮তেই লিখিত হওয়া সন্ভব। এই সিদ্ধান্তের 

স্বপক্ষে আরও একটু যুক্তি আছে । 

১৮৫৯ শ্রীষ্টান্দেব ৩রা মে তারিখে গৌরদান বসাককে লিখিত চিঠিতে 

মধুস্ন বলিতেছেন যে তিনি পন্নাবতী নাটকের চতুর্থ অঙ্ক পাইকপাঁড়া রাজ- 

্রাতৃদ্ধয়কে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু পন্মাবতীর এই চতুর্থ অঞ্কেই মধুস্থদন কলির 
স্বগতোক্তিতে একবার এবং তাহার সহিত শচী ও মুরজার কথোপথনে আর 

একবার অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন । কিন্তু এই চিঠিতে এ সম্পর্কে 

কোনো বিশেষ উল্লেখ মধু করেন নাই এবং রাজারাও এই নাটকের উচ্ছ্বসিত 

প্রশংসা করিলে অমিত্রাক্ষর সম্পর্কে বিশেষ কোনো খিস্ময় প্রকাশ করেন 

নাই। ইহাতে কি ইহাই প্রমাণিত হর না যে মধুক্ছদন আগেই তিলোত্তমাসম্ভব 
রচনা! করিয়া সকলের বিস্ময়ের ঘোর কাটাইরা দিয়াছেন; তাই এ সম্পর্কে 

আর বিশেষ কেহ মন্তবা করিতেছেন না। তিপোত্তমসশ্তবের পরে মধুন্দন 

এখন নাটকে অমিত্র।ক্ষরের প্রয়োগ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করিয়াছেন 

পন্ম[[বতীতে । এই সিন্ধান্ত যথার্থ হইলে সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণে পদ্মমবতীর 

ভূমিকার যে সম্পাদকদ্বয় মন্তব্য করিয়াছেন, পদ্মাবতী নাটকে তিনি সর্বপ্রথম 

এই ছন্দের প্রবর্তন করেনঃ তাহ। যুক্তিসহ বলিয়া বোধ হয় না; এবং সাহিত্য 

সাধকচরিত-মালায় “মধুহুদন? গ্রন্থে ব্রজেন বাবুষে মন্তব্য করিয়াছেন, ১৮৫৯ 

্রষ্টাব্বের মাঝামাঝি সময়ে মধুস্দন অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের 

প্রথম দুই সর্গ রচনা করেন”, তাহাও হিসাবের ধোপে টেকে না। হয় ধরিয়া 

লইতে হইবে শমিষ্ঠ। রচনার পরেই মধুস্দন অমিত্রাঞ্ষরে হাত দিয়াছিলেন ; 

না হয়ত পগ্মাবতীতেই তিনি অমিত্রাক্ষরের প্রথম পরীক্ষা করিয়াছিলেন, 

এবং তাহাঁও অমিত সাহসের সঙ্গে নাটকীয় সংলপে। তুলনা করিলে দেখা 

যায় ইংরাজ কবি মালে তাহার প্রথম অমিত্রাক্ষর নাটক 12211015117 এ 

কথোপকথনের ক্ষেত্রে যে স্বাচ্ছন্দ্য ও গগ্ঠ-বঙ্কার আয়ত্ত করিতে পারেন নাই» 
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মধুস্ছদূন অনেক খানি তাহ! পারিয়াছেন। তিনি যে কেন এ পথে আর 
অগ্রসর হইলেন ন1 তাহা দুর্বোধ্য বিশ্ময় । 

তিলোত্তমাসম্তব বা পদ্মাবর্তী যেটিই অমিত্রাক্ষরের প্রথম নিদর্শন হউক না 
কেন উহা! যে শমিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই লিখিত হইয়াছিল এবং এ রচনা থে 
যতীন্দ্রমোহন বা পরবর্তীকালের তাহার মতান্ুবর্তীদের বিশ্বাস অনুযারী ৩ বা $ 
দিনের ভূমিন্ফোটক নয়; মধুস্থদন শমিষ্ঠ। নাটক রচনাকালেই যে নাটকের যথার্থ 
বাহন হিসাবে, ইংরাজী রেনেঞ্সার নাট্যকারদের মত, অমিত্রাক্ষরের কথাই 
গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলেন, এবং যতীন্রমোহনের আহ্বান শুধু নির্মীয়মান 
অগ্নিতে স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিল মাত্র- ইহাই আমাদের প্রামাণ্য। অব্য 
ইহাতে হয়ত আকম্মিকতাঁর চমক কিছু কমিয়! যাইবে ; হয়ত কেহ কেহ-__ 
যাহার! মধুহুদনের কৃতি অপেক্ষা চমক লইয়! বেশী বাড়াবড়ি করিতে ইচ্ছুক-- 
কু হইবেন কিন্তু ইহাই সত্য কথ! । শুধু সাহিত্যে কেন, জীবনের ষে 
কোন কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘ সাধনা ভিন্ন গভীর সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। হয়ত সে 
সাধন] সব সময় প্রকট নয়; হয়ত তহার পরিমাণ ও গভীরতা সাধকের 
নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়; তবু উহ! আছে । 

হিন্দু কলেজের যুগ হইতে, শিবপুর কলেজে ও মাদ্রাজে তাহার বিপুল ও 
'অশ্রুতপুর্ব প্রস্তুতির কথা কাহারও অজানা নাই ; এমন কি রনীন্রনাথও এমন 
প্রস্তুতি লইয়! কবিজীবন শুরু করেন নাই। কিন্তু সেই প্রস্ততিপর্ব সমাপ্ত করিয়া, 
বাংলাছন্দের আদিতম রূপ পরারের প্ররক্কৃতি সম্পূর্ণ অনুধাবন করিয়া, তাহাকে 
ঢাপিয়া সাজিলেন যে কবি, তিনি নিজে কিন্তু তাহার স্থষ্টির সম্যক্ বিশ্লেষণ 
করিতে পারেন নাই। নূতন যতি-পাত সম্পর্কে সামন্ত কিছু আলোচনা রাজ- 
নারায়ণের কাছে লিখিত এক চিঠিতে এবং সংস্কৃত ভাষার ধশ্বর্ম সম্পর্কে 

সামান্য আলোচনা যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে ছাড়া, আর কোথাও বিশের্ধ কিছু তিনি 
বলেন নাই। ইহাই মধুস্দনের সংশ্রেষণী (১৮011560 ) প্রতিভার পক্ষে 

স্বাভাবিক। সৃষ্টির পুলকমগ্ন কবির পক্ষে এই ছন্দ-্ষ্টির ইতিহাস রচনা কর! 
বা ইহার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা অসন্তব। কবি শুধু আপন রচিত সৌধের 
অভ্যন্তরে দাঁড়াইয়া পুষ্পের অভ্যন্তরে মধুমক্ষিকীর মত স্থজনমাধুর্ষে মগ্ন--তিনি 
"শুধু বাইবেলের ঈশ্বরের মত বলিয়া উঠিতে পারিতেন-__[€ 15 ৪০০৭ ! 

যে ভাবাবেগে মধুস্থদূন বিশ্বকর্মার তিলোত্তমাকে বাংলার মনোভূমিতে 

নামাইয়া৷ আনিয়! বাঙালীর চিন্তকে রোমার্টিক আদর্শে বাত্মর করিয়৷ তুলিলেন 

সেই ভাবাবেগেই তিনি স্থষ্টি করিলেন অমিত্রাক্ষর। একই বাধ ভাঙার প্রবর্তন 

হইতে আসিল নূতন ভাব ও ছন্দ। নিজের স্মষ্টিতে নিজের বিন্ময় বানীকির 
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হয়ূত হইয়াছিল কিন্তু সেই বিন্ময়-বিমূঢ়তার যে চিত্র রবীন্দ্রনাথ ভাষা ও ছন্দে 

আকিরাছেন তাহা কি অমিত্রাক্ষরের জনক মধুনুদনের প্রতি বেশী প্রযোজ্য 

নয়? বেশী এই জন্য বলিতেছি যে, মধুন্ছদন আমাদেরই মত এই বুগের অতি 
কাছের রক্ত মাংসের মানুষ এবং সংস্কৃত মহ।কাব্যের প্রগাঢ় ধ্বনি-স্থুবমা ও 

ধ্বনিগৌরব তিনিই প্রথম আমাদের শুনাইলেন। তাহার আনন্দ সহৃদয়ের 

হৃদয়ে সংবেদিত হইবার ব্যাকুলতার মুদির দোকানে পর্যন্ত নিজেকে বিলাইয়া 

দিতে গিয়াছিল। মিলটন এলিজাবেথীয় যুগের এ কীত্তির পরেও বলার 

প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন যে ছন্দের চরণে মিলের বেড়ী দেওয়া অমার্জিত 
রুচির পরিচায়ক (৮41281) 7 তবুর্তাহাকে ত খিলের বেড়ী ভাঙার দায়িত্ব 

লইতে হয় নাই। বাংলাভাষার ক্ষেত্রে ধাহাকে লইতে হইয়াছিল তাহার 

চেতনায় অমিত্রাক্ষর বাঙালীর চিত্রমুক্তির বহিঃপ্রক।শ হিসাবেই প্রতিভাত 

হইয়াছিল। মিত্রাক্ষর হইতে অমিত্রাক্ষরে উত্তরণের মুখে ব্যঙ্গ করিয়! মালে 
বলিতেছেন £ 

[৭1010] 01551115 56105 0£ 11111111511109006] 15, 

2110 51101 091108165 2.৪ 010 ৮711956 196109 111 102, 

০1 1620. 5০00. 6০ 019 5656515 66116 ০1 21, 

10676 ৮০0. 51191] 1162] 05 50500120 12171100119106 

০০০০1] 10150] 85690001125 6610005১১৮১ 

আর মধুহ্দন বপিতেছেন, আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন 
কোন সময় অবশ্তই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব-নাধারণ জনগণ ভগবতী 

বাদ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্র দেখিয়া! চরিতার্থ হইবেন ।৯৮২ 
মধুস্ছদনের ভাষায় মালোর অপেক্ষা বিনয় অনেক বেণী। তিনি এ বিষয়েও 

সচেতন যে “এরূপ পরীাক্ষাবৃক্ষের ফল সদযঃ পরিণত হয় না"। ১৮৩ এই বিনয় 

মধুহছদনের পক্ষে অরও বিস্মরকর এই জন্য যে বাংলাভাষায় মধুস্দন অমিব্রাক্ষরের 

জনক, ইংরাজী ভাষায় মালে তাহা নহেন। তীহার আগে শুধু 7312111. 

%:5এর স্থষ্টিই হইয়াছে তাহা নহে, ট্র্যাজিডিতে তাহার প্রয়োগও হইয়া 

গিয়াছে । তবে মালোর স্থষ্টিতেই অমিত্রাক্ষরের প্রকৃত রূপের প্রথম বিকাশ । 

মালোর মধ্যেই ইংরাজী রেনেসার যেমন উল্তগ স্ফুরণ, মধুস্ছদনে ও তেমনি বাংলার 
নবসুগের ; এবং মালেোও যেমন তাহার প্রথম (2) অমিত্রাক্ষর নাটকে, নায়ক 

করিয়াছিলেন, তৎকালীয় ইউরোপের চোখে বর্বর, নৃশংস তৈমুরলংকে-_শুধু 
তাহার মধ্যে নবধুগের ব্যক্তির ছুশিবার পৌরুষ এবং স্বাধীনতার স্পৃহা 
ছিল বলিয়া | ০6৮৮ ( ০0£ /]91071001101106 ) 5861719 1111161610% 
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217 90501111191 50101091660. ৮1611 8116155 900. 63001696101 ,575৭ 

০ ০2209 706 1১61155222৮ 11571057652. 17 0116 90116 

0£/18111101112111 590166 9011115 ০৫ 065110.+.../1026 581158 ০ 

9011 2100 60606361010 17 0120 8762 919601355 19011015616 

01900172110. 01501099116 0£ 50129 [9:010110 (1161) ০0 11205 

90110 0 901019 11160176169 17100671 5011106 ০1 1715 93101726101 ) 

012৩ 02190013105 01 810 10621, 51120 25201, 19216561156 200 

10916 17661160072 012009176 200 02 €17096191. 

047 50119, ৮৮1956 901011665 021 00113161)6110 

1176 01107010195 21:01710506015 01 006 ০110 

100 1110951116 515 ৮2110611115 01911965 0011190 

০111] 01111111110 20061 11109715060 1106111166৮ 

(11656 216 0115 0115 01101116 0£ 0112 10175 0296 119110ষ2 

00110616021. 9010 198:112115 0211160 00:157970 2011] ০9009- 

(1010 00 65:50001011._-0. 1, 121115-61017101--111 09018061010 09 

1161 2010011 91 1110 /1:21111)011181119) 10 58-00 1, মধুস্দনও তেমনি 

প্রথমে স্ুন্দোপস্ুন্দকে এবং পরে মেঘনাদকে নির্বাচন করিয়াছিলেন অন্থরূপ 

কারণে। এক কথায় বলিতে গেলে, একই অনুপ্রেরণার বশে মধুস্থদূন ভাব ও 

ছন্দের বেড়ী ভাঙিয়াছিলেন। শুধু মাত্র অমিত্রাক্ষরের নমুনা রচন! তিলোত্তমা 

সম্তবে মধুন্ছদনের উদ্দেগ্ত ছিল না এ কথা এই আলোচনা হইতে নিশ্চয়ই স্পষ্ট 

হয়া উঠিয়াছে। সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের ভূমিকার সম্পাদকদ্বর বলিতেছেন, 

“একটি কথা আমাদিগকে সর্বদাই ম্মরণ রাখিতে হইবে, এই কাব্যে মধুন্ছদনের 

প্রধান লক্ষ্য ছিল ছন্দ, কাব্যের বিবয়বস্ত নিদ্ধীরণ অথবা কবিত্বশক্তির প্রয়োগ 

গৌণভাবে করা হইয়াছে |” এই মন্তব্য অত্যন্ত অগভীর মননের পরিচায়ক । 

এবং এঁ সংস্করণের ভূমিকার প্রথমে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যে মন্তব্য 

উদ্ধার করা হইয়াছে তাহাই তিলোন্তম।সম্তবের প্রথম এবং আজ পর্যস্ত 

গভীরতায় অনতিক্রান্ত মুল্যায়ন £ “আমরা মাইকেলের তিলোত্তমাসন্তব প্রকাশ 

হইতে নৃতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব। যদি ইহার পূর্বে এরূপ নুতন 

সাহিত্যের কিছু থাকে, কেহ আমাদিগের সেই ভ্রমান্ধকার দূর করিয়া দিলে 

একান্ত বাধিত হইব ।' 
মোহিতলাল মজুমদার মধুন্দনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের আলোচনায় অমূল্যধন 

মুখোপাধ্যায়-কৃত ইহার নৃতন নামকরণের (অমিতাক্ষর) ষথাষথ সমালোচনাই 
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করিয়াছেন কিন্ত এই ছন্দের প্ররুতি সম্বন্ধে আর একটি যে মন্তব্য করিয়াছেন 

তাহা আবার মধুস্দনের প্রতিভার প্রকৃতি-বিরোধী | “মধুক্ছদনের অমিত্রাক্ষর 

লিরিক ত নহেই, এমন কি উহা নাটক গোত্রীয়ও নয়--খাটি এপিকের 
অমিত্রাক্ষর” (শ্রীমধুস্ছদন পৃ ১৯৮)। পুর্বে মধুস্দনের "প্রতিভার যে লিরিক- 

ধমিতার কথা আলোচিত ও প্রমাণিত হইয়াছে তাহাই মোহিতলালের মন্তব্যের 

বিরোধী। বাস্তবিক মধুস্ছদনের প্রতিভা যদি মূলত মহাকাব্য-ধর্মী হইত তাহা 
হইলে অত সহজে এ বিষয়ে কবির ক্লান্তি আমিত না। তিনি রাজনারাব়ণকে 

মেঘনাদবধ রচনা! করিবার পরেই লিখিতেছেন, পা 81291] 106৮6] 958711 

2,661111)6 21090171100 111 006 17010101106. 16517119.0 2110 /110- 

69102. 9051) 09 59050 010171050 7099610981 20199062510 60 

2০.৮১৮৪ ইহার আগে লিখিয়াছেন, 1306] 58199950 [100056 1010 

8:01] 60 1191010 10092101% 20651 190111120. 4৯ 05511 ৪6661006 

11] 192 50111661710 1116 2 15195626101, 1316 0056151505০ 

7100 9610 06 [২9171911010 91101451010 [99265 091 1118, ৪110 4 

75277 17206 ৫ 67276180972 /716 17/2021 02 1১৮৫ ইহ! 

মধুক্ছদনেরই স্বীকৃতি । এ কথা ঠিক যে মহাকাবা রচন।র প্রকৃত মাধ্যম 

মধুহ্দন আবিস্র করিয়াছিলেন কিন্ক তাহার বিদ্রোহী ব্যক্তি-মানস 

প্রথম মুক্তির উল্লাসে এবং যুগপৎ সেই মুক্তিপুষ্টঠ সার্থক জীবনের 
অসস্ভাব্যতায় এমন অস্থির হইয়া উঠিল যে সার্থক ও জম্পুর্ণাজ 
মহাকাব্য রচন। করিবাৰ মত মানসিক স্থিতি সে অর্জন করিয়! 

উঠিতে পারিল না ; হৃদয়ের অগ্নিগভ বাষ্প বাহিরে উৎক্ষেপ করিরা দিয়া 

নিজের অন্তজ্জালার নিজেই দগ্ধ হইপ। তিলোত্তমা সুন্দরের আরতি 

করিয়াই কবি মেঘনাদবধের করুণ বিলাপে মগ্র হইলেন । আতস্মগত ভাবোচ্ছাসই 

(1511015111) এই কবির প্রধান বৈশিষ্টা। ঘমেঘনাদবধে কোন কোন 

জায়গায় মহাকাব্যের বস্তপ্রধান (0191061৮5) নৈব্যক্তিক (11)061591191) 

স্থর লাগিয়াছে বটে কিন্তু সে কথা গৌণ । তিলোন্তমাসস্তবে মহাকাব্যের স্ব. 

লাগে নাই বলিলেই চলে । 



মেধনাদবধ কাব্য 
কৃ 

সেকালের অনেক সমালোচক এবং এ কালেও কেহ কেহ মেঘনাদবধকে 

'বীররসাত্মক মনে করিলেও চিন্তানীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিয়াছেন যে কাব্যখানি 

করুণরসাত্মক এবং মধুক্দন নিজেও যে এ কথা ভালে! করিয়াই উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন তাহা রাজনারায়ণকে লেখা তাহার বহু চিঠিতেই স্পষ্ট। 

ছুইখানি উদ্ধার করিলেই যথেষ্ট হইবে £ 4199 2০6 1৩ 915120500, 10 
0621 6110, ] ৮9117061000] [0 769.0.915 আআ) 119, 295 

( বীররস )” এবং “নু 020. €61] 9০0. 0090 9০0৮. 119৮5 60 51260. 119. 

2. 10921 001 61০ 21091101015 1২915119585, 0 19901 18155112119 

101 চ৮917118. ]106ড%61 6110902176, ][ ৮725" 51101) 9. 66119 0০: 

016 79,01:61০,” (২ খানিই জীবনচরিত হইতে উদ্ধৃত ) পৃঃ ৩১৩১ ৪৮৫ )। 

কিন্তু কাব্য লিখিতে বসিবার অব্যবহিত আগে পর্যস্ত মধুস্দনের এ পরিকল্পনা 

ছিল না। এমন কি রচনা আরস্ত করিরাও তিনি বলিতেছেন,......“গাইব, 

মা, বীররসে ভাসি, মহাগীত।” মহাকাব্যের উপযুক্ত বিষয়বস্ত তিনি সন্ধান 

-করিতেছিলেন। রাজানারায়ণ বসু তৎকাল-প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী বাঙালীর 

ছেলে বিজয়সিংহের সিংহল-বিজয় কাহিনীর পুঞঙ্খান্পুঙ্খ বিবরণ দিয়া 

'মধুঙ্ছদনকে উক্ত বিষয় অবলম্বনে মহাকাব্য রচনা করিতে অন্থরোধ করিলেন । 
মধুহ্ছদন প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে বিষয়টি মহা'কাব্যের উপযুক্ত বটে £ “পু, 

91110)906 9. 0:0095 ০1 ৪. 119010119.] 2010 15 £০০৭--৮০1% ৪০০০ 

1170660.” ৯৮৬ কিন্তু 306] 00906 00210] 11199 25 56 2.০0101720. 

৪ 91100012106 1119.565]০ 99] 0125 416০209605৮ ০ 6০9 2 

105006, ৩০ 5০০ 20096 ০10 2. 66 55815 1110165 [0 0115 

11192.10011116) ] 21101 50111 [0 09151025665 6119 06961 ০0 170 

8৮০02166 1[17019116৯৮৭  করেক বছর পরে আর তীহার সময় হয় নাই 

এমন কি তিনি আর মহাকাব্য রটণ1 করিবেন না৷ বা করিতে পারিবেন ন! 

বলিয়াই যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ইন্দ্রজিতের অকাল-মৃত্যু 

তাহার মনোহরণ করিল। সিংহলবিজয় কাহিনী সম্পর্কে উচ্ছাস প্রকাশে 
কিন্তু তিনি পরেও কার্পণ্য করেন নাই ; বরং ১৮১১ ্রীষ্টান্দের আগস্ট মাসে 
তিনি আবার রাজনারায়ণকে লিখিতেছেন, “01৮ 1775 617 নিংহল, ০10 
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1795, 11156 2 500)60৮ 71013 9069.010 210. 11100116211 96611215, 

529-৮০/8565১ 102.00155, 200 19৮০-80561060155. 16 21695 £, 

18110%5728 117561101017 51101) ৪. জা106 50০1৪.৮১৮৮ কিন্তু আরম্ত করিয়াও 

সিংহলবিজয় লেখা হইল না। তেই সিংহলের কথাই লিখিলেন কিন্তু 
তাহার নব্প্রতিষ্ঠার কাহিনী নহে, তাহার ধ্বংসের কাহিনী । 

সিংহলবিজয়ী কাহিনী কেন মহাকাব্যের বোগ্য বিষয় তাহার আলোচন৷ 

করিয়া রাজনারায়ণ পিখিয়াছিলেন, [102 ০9110115 0% 065197 0 02 

[36175911 [0111108 11552, 200. 1115 00111021119119১ 15১ ] 01311013, 

21010 51119150601 90 15010 0096117 01796 ০9110 615 311717919.- 

11252, 15259..,.,1175 0996 10125 11056160509 110 16 4 ০0917712/450% 

0৫02677 £/6 1976561% 272 7097176/ 5946 ০07 13291 220. 

11115 00111550178 1712 9111105 [০ 1119 132115911 1:1115 

13192,5909669১ 09121011515 50150 111 [006 119119101791502 ৪5 

50176 50৮61615717 91 0176 59001) 200. 2250, ছ্1)0, ৪3 6115 211 01 

60০ 7২9191) ০0£ 119590109, 9000117190150. 11111] 1০0 026 ভব ০0 

(116 71119 200 0112 1210115)--60 1175 177610112115 017200, 

10179112996, 900. 31117120085 002 0656 চ্০ 01 11010) 196169111190. 

02559 [০ (6৮101)--60 0106 11155 01 015 6৪] 01195) 110, 

2000101116৮ (0 4561] 4১1:10811 21]0. 06115111 :111501119010108, 

00110105150 [115 11101 ০ [111019)--60 10116996119, (115 5911 ০1 

/৯0190091 "৮110 9.00091011)0 0০9 6116 5510. ৮৮০9] 19০]. [09959951091 01 

])61171 11101) 0011] 1115 61119 101 ০0017011165 00116111110 €০ 01177 

27991019196 05136105911 00111111191755 2110. 0০ 71969190259 

০1 00116 0115১ 1109 02) 1315 52099 51116105101611, ০০1১০৫. 

1011 (116 2:61061815 01011211111 01616 06 1109 50911 119০0: 

0৫6 09116 ০1 (৮৮০ ০1 019 209৮৪ 1906১) 9611] 011616 15 110 17911 

111 259111115 0116%5 5611 01 01611] 11) 00960:5.. 4116 9009165210. 

০011119911501] 2010 47৮2 ০07£725 08£506/, 00506281105 2110 

1610111 ০? 1351591 091161 109 20 61011910101 1061171 0116 

[১9.12.0156 ০01 1২:10115+ 2110. 0176 61001015 2110. 561৮11165 01 15 

[01656106 110179191091765) 00%570100% 01 50101) ৪, 10620021001 09000%5 

01110. 51551770101) 500/92 707 19721220 12776172401) 25 0196 ০ 
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1)619210 2৮ 0116 0011117161001115106 01 0116 1721:661 0£ )9017291:25 

দা11) 167 60 110012১...800. 707 19453201526 21012407 ৫0০14 

01// 34716. 27120 1/126722/0210 20%/12/17172615...৬119529. 25 1006 &, 

116101015 61191015172. 1161010 0217506) 1706 01:16 [956 1119 

211001061 ড৬91111111, 91101110955 ০৮61 1719 911165 ০1 0619106 

0617] 11 00০ 59106250 1112171161 093811016. [১996৮ 15 017616176 

11010] 1215001% ) [13250 155509213 09 90190606210 1₹27772 93 

170 1১2 176/501%17702£101. 07 27212 7207 1১204720 £182 217027172- 

£401% 07 29£0/215255 | মধুসদনের মনোভাবের সঙ্গে সাদৃণ্ত লক্ষণীয় ] 93 

৬ 91171111 139.5 11915591050. (10911) 0 1)0...০.,., 

410 1010 [09917] 11156 0116 0112 511905060 21১০9%০ 15 11111011 

160111160. £0 27275 ?924/20£10 2227 2772 ৫ ০27772722 ১/১৫74% 270 

£/22 07225907021 02%62/26 204%78%7-717010, [6 19 91016 029 

৪1111710160 0 1110916 19০৮৮০1101] 259110165 210 78001790 1০9 

102106 21১96 62801001517065 011911170) 10116 0119 19026 2150 1111151 

16170. 1719 210. 6০ 0175 9০০] "৮02].”৯৮৯ 

450902 1091 1)900200 19.1119171261910 এবং সমুদ্র-পবতের ও 

প্রেমাভিসারের দৃশ্তাবলী থাক! সবেও এ বিষয়বস্তরটি মধ,্দনের মনে মধ্ডদ্র 
রচনা! করিতে পারে নাই । বিজয়সিংহের সিংহলবিজরের কাহিনী অপেক্ষা 

মহর্রমের কাহিনী তার মনে গভীরতর রেখাপাত করিয়াছিল ; “৩ 119 

156 2০৮ ০৮৪] 030 109156 01 0115 410170977111)1, 1 051] ০৫ 

71196 102. 21596 1056 ৮12 60 1152 21110119 0110 11115991111 

215 0:111019, 102 09210. ৮1166 2 1019.0511119061)6 151)10 011 0126 

0696] ০0? [7955911 920 1115 102961191. 116 001110. 2101150 0176 

1661111950৫ 1108 19016 1209 010. 1119 1610916 ড০ 119৮6 119 

51101 5011)106.৮৯৯ 

আমাদের রামায়ণ আর মহাভারত, বিশেষ করিয়৷ কাশাদানী এবং 

কৃত্তিবাসী সংস্করণ, অতিমান্ুুষদের আর অপমান্ুযদের কাহিনী--মানুষের 

কাহিনী নয়। অব্য এ কথাঠিক যে এই অতিমানবীয় কাহিনীর পাত্র- 
পাত্রীদের মধ্য দিয়াই রাল্ীকি এবং ব্যাস মানবীয় গুণাবলীর স্বরূপ প্রকাশ 
করিয়াছেন ; তবু রাম এবং কৃষ্ণ কেহই শুধু মানুষ বলিয়। স্বীকৃতি লাভ করিতে 

পারেন নাই। কৃষ্খকে লইয়! বঙ্কিমচন্দ্র চেষ্টা করিয়াছেন ; রামকে লইয়াও, 
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কৃত্তিবাসের ভক্তির আতিশয্যকে দোষ দিয়া, অনেক কথা লেখা হইয়াছে । 

কিন্তু উত্তরভারতে তুলসীদাস আর এদিকে কৃত্তিবাস-_-এই ছুই জনেই রাঁমকে 
জনপ্রিয় করিয়াছেন, অতিমাঁনব করিয়া, মানবীয় স্তরে নাম!ইয়া আনিয়া নহে। 

আবার এ কথা কি সত্য যে, বালীকির রাম অবতার নহেন, মহৎ মানুষ মাত্র? 

মূল রামায়ণে আদর্শ চরিত্রের যে বর্ণনার পরে নারদ, রামের নাম সেই আদর্শ 
চরিত্র হিসাবে, প্রস্তাব করিলেন, সেই আদর্শ চরিত্র কি কোনে! মানুষের 

পক্ষে অর্জন করা সম্ভব? আর যদি বা সম্ভব হয়ও তাহ হইলে সে চরিত্র, 

আর মানবীয় চরিত্র থাকে না। পসর্বগুণান্বিত। লক্ষ্মী” ধাহাকে আশ্রয় 

করিবেন তিনি আমাদের পক্ষে ভগবানেরই তুল্য এবং সাহিত্যে ভগবানের 
চরিত্রের কোনো মূল্য নাই, কেন না, সাহিত্যিক যে মানুষকে লইয়া কারবার 
করেন সে মানুষ দোষে-গুণে তৈয়রী। ভগবান নির্দোষ এবং সর্বপ্রকারের 

দুর্বলতাবিহীন হওরার সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে চরিত্রহীন_-ত্াহার কোনো চরিত্রই 
নাই। 

রেনের্সা যুগে এহিকতা (50019115111) যখন নব্যবঙ্গের চেতনার মূল কথা, 

মানবতাবাদ (11111911191) যখন তাহার জীবন-দর্শন, সর্বেশ্র্ষে ভরা জীবনের 

চিন্তায় যখন: সে মশগুল [যাহার আস্বাদন ইউরোপে যাইয়া পাইবার পর 
মধুহ্দন বিগ্াপাগরকে লিখিতেছেন, “[ 1911 ] ০০০1৭ 1156 17510 911 0175 

025 ০01 11)9 1166...71715 15 1111011655010119015 06 10550 01712061 

91 [116 51015, 1 179৮6 1১66661 011117615 1০] ৪16৮৮ [9005 61182 

016 1২9.19 ০ 13101105781 ০৮৪] 01621015011 4:02] 0919. 16 

291105211]09% 019950165 61)96 16 ৮০1০ ০956 11111] 11211 1715 

61101110115 চ/691011 6০ 09110171910 1009, 5৮৪10 (115 ০010 102 

(০০ 11661, 9101] 11111510) 9101) 02.7101119) 51001] 196900 ! 41119 

19 (119 অমরাবতী ০: ০] 8110550:21 0150. 091116 11616 2110 ৮০1 

11] 50০91110156 272 1046 37017670076 2 72072262274 

34/0/0% 720০. সা. সা.চ পৃ ৭৩] তখন সেই রেনেসার যিনি মুখপাত্র 

সেই মধুস্দূন যে রামকে ভক্তিভরে প্রণাম করিবেন না ইহাই ত স্বাভাবিক । 
এই বিদ্রোহীর এঁহিকতার প্রকাশ আমরা তিলোন্তমাসম্তবেই দোখয়াছি ; 

এমন কি শমিষ্ঠাতেও | তিলোত্বমায় ইন্দ্রের তেজোহীনতার জন্ঠ তিনি 7965 এর 

দোহাই পড়িয়াছিলেন। কন মেঘনাদবধে আসিয়া তিনি আর কিছু গোপন 

করিতে বা বলিতে দ্বিধা করিতে, রাজী নহেন : (2691019 1716 51017116 

2120. 52 01796 006 17691 ০ 006 096 10] 115215790. 15 "101 
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076 19155119525, 4100 0296 29 005 1921] 000], 1 05519156 

[২910 200. 1015 15109157100 006 1062. 01 [7২82119) €162055 

2110. 15100159 111 1119,5111001910 7 119 আা০৪ 2 1210. 0110 ”৯৯৭ 

তিনি মানুষকে ন। পাইরা, তথাকথিত রাক্ষসত্বকে 91919] ৪10 না! ভাবিয়া, 

তাহাকেই করিলেন নূতন যুগের ব্যক্তির পৌরুষের আধার--সে অন্তত ধর্মের 

দোহাই দিয়া সব বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারিবে না; সব কিছুই তাহাকে 
করিতে হইবে আত্মশক্তির বলে; পদে পদে দেবতারা আসিয়া প্রচেষ্টার 

আগেই তাহাকে সার্থকত৷ দান করিয়া যাইবেন না! এই যে স্বপ্রতিষ্ঠ মানুষকে 
তিনি চাহিতেছিলেন, মহর্রমের কাহিনী ত সেই রকম মানুষেরই । নিজের 

বিশ্বাসের জন্য এ কাহিনীতে প্রাণ দিতেছে যাহারা তাহাদের কোনো অতি- 

মানবীয় গুণ নাই। তাহাদের মহত্ব শুধু আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তায় আদর্শের জন্ 
প্রাণ দিবার সাহসে । সেই মানুষেরা সমগ্র আরববাসীকে উদ্বদ্ধ করিয়াছিল 
নবজীবনের মন্ত্রে। তাই ইসলাম আবিভূত হইয়াছিল এ শক্তি লইয়!; কেহ 
তাহাকে রুখিতে পারে নাই। হোসেন নবজাগ্রত আরবজাতির এবং এক 

অর্থে সমগ্র ইস্লামীয় জগতের পৌরুষের প্রতীক । 

কিন্ত তবু মহ্র্-রমের কাহিনী “বিষাদসিন্ধু' । নূতন জীবনের স্পর্শ ইসলাম 
দিতে চাহিয়াছিল সমগ্র জাতিকে কিন্তু মানুষেরই বিশ্বাসঘাতকতার, হোসেনের 

সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল, কোনে। দেবীর হস্তক্ষেপে অথবা নিয়তির প্রকোপে নয় । 

কারবাল। ক্ষেত্রের অসম যুদ্ধের যে পরিণতি ঘটিল, কার্ধ-কারণের বিধি অন্তসারে 

তাহাই ঘটা উচিত; সে পরিণতি অতিপ্রাকৃতের ক্ষণ-ক্ষণান্তরের অনপিকার 

গ্রবেশে রামারণের অথবা মহাভারতের “ধমবুদ্ধে' রূপান্তরিত হর নাই। 

সামান্ত জলের অভাবে হোসেনের সঙ্গীরা প্রাণত্যাগ করিল আগ গুপ্ত ঘাতক 

হত্যা করিল হোসেনকে । এমনি করিরা মহম্মদের শেষ ইচ্ছা ছুর|কাজ্ক 

এজিদ পদদলিত করিয়। ক্ষমতায় আসীন হইল-_শিয়াদের পরাজয় ঘটিল সুগিদের 

হাতে । এ পরাজয় কিন্তু শুধু শিয়াদেরই পরাঞজর নয়, এ পরাজয় ইসল[মের 
আদর্শেরই পরাজয় স্থুল-ক্ষমতা-মত্ত এজিদের হাতে; আর এ পরাজয়ের 

গৌরবের দিক হইল হোসেনের আত্মবলিদান। সেই আত্মবলিদানের 

গৌরব, সাহস, ও মর্ধাদাবোধ জাতির মধ্যে সঞ্চারিত করাই মহর্রমের 

উদ্দেশ্য । ঠা 

১৫ই বিষাদ-কাহিনী মধুন্দনের মনে এমন অনুরণন জাগাইল কেন? |মেঘ- 

নাদবধ কাব্যের আরন্তে বিলাপ শেষেও বিপাপ, মধ্যে শুধু আশার ছলনা ॥| 

ইহার মঙগলাচর্ণ বীরবাহুর মৃত্যুতে আর কথাশেষ মেঘনাদের চিতারোহণে £ 
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এ হেন সভায় বসে রক্ষঃ কুলপতি, 

বাক্যহীন পুত্রশোকে ! ঝর ঝর ঝরে 

অবিরল অশ্রধারা__তিতিয়া বসনে, 

যথ| তরু, তীক্ষ শর সরস শরীরে 

বাজিলে, কাদে নীরবে । »৮ »শ্১ম সর্গ ] 

 রাবণের নীরবে অশ্রপাত দিয়া মহাকাব্যের আরম্ভ; আর বালীকির খে 

শোক শ্রোকত্ব প্রাপ্ত হইল সে শোক কিন্তু রাম আর সীতার জন্তই। বালাকির 

শোকে আর মধুস্ছদনের শোকে মূলগত পার্থক্য ঃ বাস্তব জীবনে ধর্মকে 
প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া রামের লাঞ্থনায় বান্মীকির বেদন! ; আর বাস্তব 
জীবনে পৌরুষের পরাজর এবং তথাকথিত-আচার-সর্বস্থ ধর্মের জয়ে 
মধুন্দনের বেদনা । রাবণের শেষ বিলাপ যেন মধুস্দনেরই “আত্মবিলাপ ॥ 

রাবণকে যেমন আশ! ছলন| করিয়াছে তেমণি করিয়াছে মধুস্থদনকে £ 

ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিম 

এ নয়নঘ্বর আমি তোমার সম্মুখে ১... 

ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে 

জুড়াইব আখি, বৎস, দেখিরা তোমারে১....... 

5 বুথা আশা! পুর্ব জন্মফলে 

হেরি তোম! দৌোহে আজি এ কাল-আসনে 1..শন৯ম সশ] 

আর মধুহ্দন বিলাপ করিতেছেন, মেঘনাদবধ রচনা শেষ হইবার সঙ্গে 
সঙ্গেই (১৮৬১ ্রীঃ শেষ ভাগে-_সা স চ পৃ ৫৬) 

নিশার স্বপনস্থথে* সুখী যে, কি সুখ তার? 

জাগে সে কাদিতে। 

ক্ষণ প্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আধার 

পথকে ধাঁদিতে। 

মরীচিক মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্রেশে 

এ তিনের ছল সম ছলরে এ কু-আশার 

শুধু যে রাবণই এই মহাকাব্যে বিলাপ করিতেছেন তাহ! নহে, সীতাও 

বিলাপিনী। তিনি বুঝিয়াছেন তিনি যেখানেই বাইবেন সেইখানেই হুঃখ 

ডাকিয়া আনিবেন। তাহার ছুঃখের কাহিনী মেঘনাদবধের বিলাঁপ-ধবনিকে 

[ * তুলনীয় রাবণের উক্তি ঃ নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা, রে 
দূত! পংক্তি ৮১, প্রথম সর্গ, মেঘনাদবধ। 
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বহুবিস্তুত করিবে বলিয়াই সীতা ও সরমাকে মধুস্থদন কাব্যে গ্রহণ 
করিয়াছেন । 

রাবণের জীবনে এই সর্বনাশ আসিল কেন? সীতাকে হরণ করিয়া 
'আনিয়াছেন বলিয়া ? সে কথা চিত্রাঙ্গদা ত রাবণকে ম্মরণ করাইয়া দিয়াছেন ঃ 

কে, কহ, এ কাল আগ্র জলিয়াছে আজি 

লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজকর্মফলে, 

মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলে আপনি ।....[.১ম সর্গ] 

রাবণ যে এ অভিযোগ অস্বীকার করেন তাহানহে। কিন্তু সীতাহরণ 

তিনি করিয়াছিলেন স্র্পণখার দুঃখে ছুঃখী হইয়া, নিজের উপভোগের জন্য নয় ঃ 
বিয়ের হায়, সর্পণথ! 

কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুই রে অভাগী, 

কাল পঞ্চবটাবনে কালকুটে ভরা 

এ ভূজগে? কি কুক্ষণে ( তোর ছুঃখে ছুঃখী ) 
পাবক-শিখারূপিণী 'জানকীরে আমি 

আনিন্ু এ হৈম গেহে? 
নভগ্মীর অপমানে নিজের প্রতাপশ্রী এবং রাজ্য শ্রীকে অবমানিত মনে 

করিয়া আততা়ী রামের সঙ্গে সমুচিত শত্রুতা এবং স্বকীর অপমানের প্রতিশোধ 

সাধনের উদ্দেশ্ঠেই মধুহ্দনের রাবণ কতক সীতাহরণ। সে জন্তই মধুক্ছদনের 

রাবণ সীতার সতীত্বধর্মের উপর কিছুমাত্র বল প্রকাশ করিতে পারে নাই।”৯৯১ 
[ মূল রামায়ণে কিন্তু রাবণ সীতাকে ক্রোধে প্রাতরাশ করিতে গিয়াছিলেন ] 

কিন্ত এ স্বীকৃতিও বাহ্। সমস্ত কাব্য জুড়িয়া রাবণের শুধু একটি প্রশ্ন 

উত্তরের আশায় থুরিয়া মরিতেছে ৷ সেটি হইল £ 
হে মাতঃ রাক্ষপলক্মি! কি পাপে লিখিলা 

এ পীড়া দারুণ বিধি রাঁবণের ভালে ?” (নবম সর্গ) 

অন্তত পক্ষে ত্রিশ বার রাবণ এই প্রশ্ব করিয়াছেন সমস্ত কাব্যখানিতে। 

যেমন এই কাব্যের বিলাপেই শুরু আর বিলাপেই শেষ, তেমনি এই প্রশ্নেই 
ইহার স্থিতি। প্রথম সগে ই রাবণ বলিয়!। উঠিতেছেন £ 

কি পাপে হারাম আনি তোম! হেন ধনে ? 

কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি, 

হরিলি এ ধন তুই ? 
আবার এই প্রশ্নেরই পুনরুক্তি শেষ সর্গে। ইহাই মেঘনাদবধ কাঁবোর 

মুল প্রশ্ন বলিয়া, সীতাকে কাব্যে স্থান না দিলেই যে ভালো হইত ইহা 
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মধুহ্দন ভালে করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। তিনি রাজন।রাযণকে লিখিতেছেন £ 

47১61090507 01590 ০£ 916575 21000600 ( ০0:11 [3০9০1 ) 

51101110 1006 179৮6 19611 20117166650, 311105 1 1 5027061 

00111201660. ৮৮111) [11 1019155 ০01 01027721916. 13116 ০০10 5০ 

আ1]]11015 19216 আ100 16?”১৯৪ অর্থাৎ মধুহদনের মতে সীতাহরণের 

বৃত্তান্তের আর রাবণের সর্বনাশের বুত্তান্তের মধো কোন যোগাযোগই নাই । 

বাল্সীকির রামায়ণের বিরুদ্ধাচরণ ইহার অপেক্ষা বেণী আর কি হইতে পারে? 

কিন্ত ইহাই মেঘনাদবধ কাবোর অন্তনিহিত সত্য । মেঘনাদবধের কবির 
কাছে সীতাহরণের ঘটনাটি প্রক্ষিপ্ত মাত্র। উহা কোন কথাই নহে। 

রাবণের দীপ্ত পৌরুষের মূর্ত প্রকাশ ইন্দ্রজিতের পতনের কোনো কারণই কবি 
খুঁজিরা পাইতেছেন না। এই অকারণ সর্বনাশের জন্যই রাবণের বিলাপ এবং 

সেইজন্তই এ বিলাপ এত ককপ। কারণ খুঁজির! না পাইয়া বারে বারে বাবণ 

বিধির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বিশ্বান করেন না ষে ইহা তাহাব 

পূর্বজন্মক্ত পাপের ফল--প্রাক্তন। এবং কবিও তাহ1 বিশ্বাস করেন না । 

তাহা করিলে, নিয়তির বিধান নিগ্ঠৰ হইলেও তাহ।ই যেষথাযথ ইহ কণ্ব 

কাব্যে প্রতিপাদন করিতেন_যেমন করিয়াছেন গ্রীক ন।ট্যকারেরা ৷ কিন্তু 

“বিধি বিধি" বলিদাও রাবণ কেবল ব্যর্থ আক্রোশে এবং শেষ পর্ধস্ত মর্মন্তদ ক্রন্দনে 

বেলাভূমি ভরিয়া দিলেন-__ একান্ত নিষ্কারণে এই সর্বনাশের কোনো কূল- 
কিনারাই তিনি করিতে পারিলেন না । 

পৌরুষের এই অহেতুক পরাজয়ে মধুন্দনের চিত্ত আলোড়িত হইল, কেন 
না এই পরাজয়, এই ব্যর্থতা শুধু ধুসদনের ব্যক্তি-জীবনের নয়, তৎকালীন সমাজ 

জীবনের অন্তগুটি সত্য । এবং এই ব্যর্থতার বেদনাকে রূপ দিয়াছেন বলিয়াই 
মধুক্ছদন যুগন্ধর__যুগ-সত/টিকে তিনি কাব্যে যথাযথ ধারণ করিয়াছেন। কবি- 

চিত্তে, হয়ত উহার অজ্ঞ(তেই এই ষুগসত্য প্রতিভাত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি 
মেঘনাদের কাহিনী নির্বাচন করিয়াছিলেন এবং রাবণের মাধ্যমে, প্রচণ্ড 

পৌরুষের অহেতুক বিনাশে, মর্মভেদী বিলাপ করিয়াছেন । ) প্রথম, দ্বিতীয় 

» (পৃ ৪৬-৭৭, ও পৃ ১০৫--১১২) এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে নবজাগ্রত, নব আদর্শে 

' উ্দ্ধ, নব সার্থকতার জন্য উন্মুখ স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ স্কুরণের পথে 
রাজনৈতিক পরাধীনতা যে বাধা দ্রিতেছিল এবং ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্দের পরে যে 

বাধা একেবারে অলজ্ঘ্য হইয়া উঠিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখানে| হইয়াছে 

ব্যক্তির জীবনে কি গভীর ব্যর্থতাবোধ নামিয়া আসিতেছিল। তৎকালীন 

সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনে মধুস্থদন প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করিলেও 

১২ 
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প্রতিটি সংস্কার-আন্দোলন ও তাহার সাফল্য তাহাকে অনুপ্রাণনা জোগাইত ৷ 
বিধবা-বিবাহের আইন পাশ হয়| যাইবার পর তিনি বিগ্ভাসাগরের মর্মরমূ্তি 

স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন ; উমেশ মিত্রের বিধবা-বিবাহ নাটক তিনি বিনা 

পারিশ্রমিকে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া দিতে উগ্ভত হইয়াছিলেন ; নীলদর্পণের 

অনুবাদ ত করিয়াই ছিলেন--এমন কি রেঃ লঙের শাস্তি নিজে গ্রহণ করিতে 
উদ্ধত হইয়াছিলেন। এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যখন দেখি তিনি 
ফ্রান্স হইতে গৌরদাসকে লিখিতেছেন £ “09116 1716 ৪110 ০0 ৮111] 

80013 001961 6296 500. 5011115 0111 2. 0572.050 ৪10 51110)0 

1806. 16 900. 816 01511185001 ০0৫ ৮011 111996619৯৫ এবং 

তাহার পরেই যেন অন্তরের কথাটি বলিয়া ফেলিতেছেন, [3515 ০019) 

ভয1150])61 10151) 0110) 7111] 6626 ৮010. 29 2. 11121] 210. 1101 &, 

“070. 17159611306 01115 15172010199» 1777 1305, 2110 1191 

[11019”৯৯৫ তখন কি বুঝিতে বাকী থাকে মধুস্ছদনের মনের জালা কোথায়? 

নবধুগের ব্যক্তি-স্ব(ধীনতাঁর উদগাঁতা মধুহদন চাহিয়াছিলেন যে মুক্ত ব্যক্তিসত্াঁর 

গ্রচণ্ড পৌরুষ সকল বাধা অতিক্রম করিয়া জীবনে প্রাতিস্বিক সার্থকতা অর্জন 

করিবে, কিন্তু 

কুম্থমদামসজ্জিত, দীপাবলী-তেজে 

উজ্জবলিত নাট্যশালা সম রে আছিল 

এ মোর সুন্দরী পুরী ! কিন্তু একে একে 

শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেঁউটা ; 

নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী ) 
মেঘনাদ অকালে নিহত হইলেন বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায় । তাহা ন। 

হইলে এই পৌরুষের অকাল-পতন ৩ কিছুতেই সম্ভব নয়। ব্যক্তিসত্তীর এই 

নির্বাধ স্ফুরণের জয়গ্র(নই হুইতে পারিত মধুসৃদনের মহাকাব্য কিন্ত 
সেই সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে তাহার অপ- 
মৃত্যুতে বিলাপই হইয়! উঠিল প্রধানতম কাব্য-সত্য। মধুহুদনের 
(51161700115 161)611101 ১৯৬ ব্যর্থতার চোরাবালিতে মুখ থুবড়াইয়৷ পড়িল। 

তবু এই প্রচণ্ড শক্তি, যাহার লীল! জীবনে ব্যাহত হইল, তাহার স্বীক্কতিই এই 

কাব্যের প্রাণ £ “মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা প্রণালীতে নহে, 

তাহার ভিতরকার ভাব ও রলের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। 
এপরিবর্তন আত্মবিস্থত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি 
পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রামায়ণের সম্বন্ধে অনেকর্দিন হইতে আমাদের 
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মনে যে একটা বাধাবাধি ভাব চলিয়! আবিয়াছে, স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন 
ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম্লক্ষ্ণের চেয়ে রাবণ-ইন্ত্রজিৎ বড়ো! হইয়া 
উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ, 
তাহ1 কেবলি অতিহক্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ, দৈস্ত, আত্মনিগ্রহ 

আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্র্ত শক্তির 
প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভৃত 
এম্বধ) ইহার হ্্ম/চুড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথি-অশ্বে- 
গজে পৃথিবী কম্পমান) ইহা স্পর্ধাদ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু 

অগ্রি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; যাহ! চায়, তাহার জন্ত এই 

শক্তি শাস্ত্রের বা! অস্ত্রের বা কোনো কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। 

এতদ্দিনের সঞ্চিত অন্রভেদী এখর্ধ চারিদিকে ভাঙিয়! ভাঙিয়া ধুলিসাৎ হই! 

যাইতেছে, সামান্ত ভিখারী রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় 

পুত্রপৌত্র-আত্মীয়স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে; তাহাদের 

জননীর! ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু ষে অটলশন্তি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের 

মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না,কবি সেই 

ধর্মবিদ্রোহী মহা দন্তের পরাভবে সমুদ্রতীরে শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বান ফেলিয়! 

কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে-শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া 

চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞ| করিয়! যে-শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে 
চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় 

পরাইয়! দিল ।”৯৯৭ 

রবীন্দ্রনাথ রাবণকে দেখিয়াছেন ধর্মবিদ্রোহী মহাদন্তের প্রতীক হিসাবে । 

শশাঙ্কমোহন সেনও মধুক্দনের কাব্যপ্রকৃতি সম্পর্কে বাপতেছেন, “কিন্তু উহা 

যে একটা! 10010 €16101110, ভারতীয় আদশে একটা আস্থরিক ভাব, 

তাহাও আমাদিগকে বুঝিয়! লইতে হইবে 1৮৯৯৮ এবং পরে আবার বলিতেছেন 

“মধুহদনের এই জীবনগতি এবং নিয়তির আগ্যন্তমধ্যে একট| 091100 আছে 

--একটা ডাকিনীশক্তি আছে...বায়রণীয় ডাকিনীশক্তির জ্বলন্ত অগ্রিমুতি"*** 

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই আগুনের প্রধান লক্ষণ ছিল ভাবোন্ত্ততা, অহমিকা, 

অহংমুখিতা, দত্ত, আত্ম প্রতিষ্ঠা এবং আস্থরিক প্রচণ্ডতা ৮১৯৯ এবং এই সব 

কিছুর মুলীভূত কারণ হিসাবে ধরির়াছেন পশ্চিমদেশ হইতে আগত ব্যক্তি- 
স্বাধীনতাবাদের উদ্দীপনাকে। রবীন্দ্রনাথের মনেও এই কথাই ছিল কিন্তু 
তিনি যে দুটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে রসগ্রাহিতার উপর দিয়! 

তাহার মনের গ্রতিকুলতাই পরিশ্ফুট । 
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রবীন্দ্রনাথের এ টি শব্দপ্রয়োগ [ধর্মবিদ্রোহী মহাদত্ত] আমাদের মনে 
ইয়া দেয় তাহার পনের বছর বয়সের ভারতীতে লেখ! সমালোচনা £ “আর 

একটা বক্তব্য আছেমহৎ চরিত্রই যদি বা নৃতন সৃষ্টি না করিতে পারিলেন-_- 
তবে কবি কোন মহৎ কল্পনার বশবর্তী হইয়া 'অন্তের স্থষ্ট মহৎ চরিত্র বিনাশ 

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ? কবি বলেন ] 16519756 ]২81712. 2170. 1715 1:21))1৩, 

সেট! বড় যশের কথ। নহে-_তাহ। হইতে এই প্রমাণ হয় যে, তিনি মহাকাব্য 

রচনার যোগ্য কৰি নহেন। মহত্ব দেখিয়া তাহার কল্পন৷ উত্তেজিত হয় না 1. 

দেবভাদ্িগকে কাপুরুষের অধম ও রাক্ষলদ্দিগকে দেবতা হইতে উচ্চ করিলেন। 

এমনতর প্রকৃতি-বহিভূতি আচরণ অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য কি অধিকদিন 

বাচিতে পারে ?.....ঞএখনকার যুগের মনুষ্য-চরিত্রের উচ্চ আদর্শ তাহার 
কল্পনায় উদ্দিত হইলে তাহা! আর এক ছণাদে লিখিতেন। তিনি 
হোমারের পশুবলগত আদর্শকেই চোখের সম্মুখে খাড়া করিয়াছেন ।”২০০ 

সাহিত্যস্থষ্টি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে পাশ্চাত্যের 

প্রচণ্ড সংঘাত নবজাগ্রত বাঞালীর মনে বিদ্রোহ জাগাইয়াছিল এবং সেই 
বিদ্রোহের প্ররুতি-বিশ্রেষণে তিনি যখন তাহাকে ধর্মবিদ্রোহী মহাদস্ত বলিয়া 

চিহ্নিত করিলেন তখন রবীন্দ্রনাথের মৃল্যায়নে আমাদেব দিশাহারা বোধ না 

করিয়া উপায় রহিল না। কারণ ধের্মবিদ্রোহী মহাদন্ত কখনও মহাকাব্যের 

বিষয়বস্ত হইরা এই এক শত বৎসর ধরিরা বাঙালী পাঠকের সহানুভূতি এবং 
বিস্ময় উদ্রেক করিতে পারিত না। দত্ত এমন বস্ত যে উহা পাঠককে সহৃদয় 

করিয়া তুলিবার বদলে দূরে ঠেলিয়া দেয়। দস্ত কখনও সপ্রশংস স্বীকৃতি লাভ 

করিতে পারে না। দন্ডতীকে কখনও সমগ্র জাতি, সমগ্র শিক্ষিত-সমাজ 

মহাকাব্যের নায়ক বলিয়। গ্রহণ করিতে পারে না । ইহ] অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা 

যে রবীন্দ্রনাথ যাহাকে দত্ত আখ্যা দিতেছেন তাহা যে আস্মসর্বস্ব তা নয়, তাহ! 

যে অন্ধ স্বার্থপরতা ও আত্মা্দর নহে-_বরং তাহা স্থষ্টির জন্য সার্থকতার জন্য 

উন্মুখ, আত্মসচেতন, স্বাধীনতাপ্রয়াসী ব্যক্তিসত্তার আকুলতা, ইহা রবীন্দ্রনাথ 

বুঝিলেন না কেন? অথচ রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন-_ 

জাগিয়৷ উঠেছে প্রাণ, 

ওরে উলি' উঠেছে বারি, 

ওরে প্রাণের বাসন! প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি | 

অধব। 

মাতিয়! যখন উঠেছে পরাণ, 

কিসের আধার, কিসের পাযাণ, 
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উলি বখন উঠেছে বাসনা, 

জগতে তখন কিসের ডর ! 

তখন সেটা কি দন্ত হদ্র না? আমার বাসনা উথলিয়া উঠিতেছে 

বলিয়া আমি জগতের কোনে! কিছুকেই মানিব না, নিজের বাসন! চরিতার্থ 

করিব, ইহা কতখানি আত্মাদর এবং আয্মন্তরিতার পরিচারক? সামান্ত একটি 
ব্যক্তির এমন কি ক্ষমতা আছে যে সে বলিতে পারে 

আমি ঢালিব করুণাধার! 

আমি ভাঙিব পাষাণকার! 

আমি জগৎ গ্লাবিবা বেড়াব গাহিয়। 

আকুল পাগলপার]। 

কিজ্ত আমরা জানি এই চেতনাকে দস্ত বলিলে ভুল করা হইবে_-এমন কি 

সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা করা হইবে। ইহা দস্তের ঠিক উপ্টা চেতনা__ইহ! 

নবোদ্,দ্ধ ব্যক্তি-মানসের আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়। নব নব 

ক্ষেত্রে নিজেকে সার্থক কিয় তুলিবার জন্ত ব্যাকুলতা। ইহা 59151 বটে 

কিন্তু 06085919116 29$5171, ইহা স্বার্থগন্ধহীন। এই বিস্তারের বাসনা, 

আত্মপ্রসারের বাসনাই ত রেনেসা-চেতনার মূল কথা এবং ইহাকেই কাব্যে 

রূপ দিয়! মধুস্দন যে নুতন রোমান্টিক ভাবগঞ্গ। বাংলার ভূমিতে বহাইলেন 
রবীন্দ্রনাথ ত তাহারই উত্তরাধিকারী । 

'ধর্রবিদ্রহী” কথাটি ব্যর্যহার করিবার আগে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বলিয়া 

লইয়াছেন বে মধুস্থদণের বিদ্রোহ রাম্রাবণ সম্পর্কে 'বাধাবাধি ভাবের, 
বিরুদ্ধে, সেই ধমভারুতার বিরুদ্ধে, যাহ| “সর্বদাই কোনটা কতটুকু ভালো ও 
কতটুকু মন্দ, তাহা কেবণি অতি সুস্মভাবে ওজন করিয়া চলে ।' কিন্তু তাহার 
পরেই কবি বাঁপতেছেন যে দেই ধর্মভীরুতার “ত্যাগ, দৈন্ত, আত্মনিগ্রহ আধুনিক 

কবির হৃদয়কে স্পশ করে নাই । তাহার পরেই বলিতেছেন স্পর্ধা, দস্ত ও 

দৈহিক শক্তি, সবই এই ধর্বিদ্রোহ-প্রক্থছত । অতএব মূলত এই সমালোচনা 
তাহার পনের বছর বয়সের সমালোচন] হইতে ভিন্ন নহে। মধুস্দনের প্রতি 

বীতরাগ রবান্দ্রনাধের কোনদিন যার নাই। না যাইবার কারণও আছে। 
সেটি হইল রবীন্দ্রন।থের জীবনদর্শন। ইংলগ্ডে যেমন নিকষকুলীন রোমান্টিক 

বলিতে একমাত্র শেলীকেই বুঝায় তেমনি এদেশেও অবিমিশ্র রোমার্টিক 

(:110091111)10101191116 19107911610) বলিতে মধুহ্দন দত্তকেই বুঝায়। 

রোমান্টিক চেতনায় আদর্শের প্রতি যে আত্মোৎসর্গ (219270911, 6০] 
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5141161061) আছে, যে সামগ্রিক আত্মনিবেদন আছে তাহার অব্যাহত 
প্রকাশ ওয়ার্ডস্বার্থ বা কীটস্-এ হয় নাই। ইহারা সকলেই বাস্তবের সঙ্গে 
আপোষ (09120191215) করিয়াছিলেন (ডড০:0577101এর আপোষ 

10650 40065, ৫৮০১ 0৭5 6০ 1007, [২6501061911 820 

7100610620061706এ স্পষ্ট ; আর [599এর [75991390 [২০996-), কেহই 

আদর্শকে পরিপূর্ণ স্বীকৃতি দিতে পারেন নাই । পথে অনেক বাধ! তাহাদের 

প্রথম জীবনের আদর্শবাদের মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছে । মধুস্থদনের ছিল 
শেলীর মত আত্মোৎসর্জন | তিনি যে উজ্জ্বল এহিক জীবনের স্বপ্ন দেখিয়া- 
ছিলেন, ষে স্বপ্পসৌধ রচনা করিয়াছিলেন তাহাই তাহার কাব্োর জ্ষ্কা! £ 

নিক “চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন-- 

সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা-_ 
মনোহর! পুরি 1 

হেম-হুম্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে ) 

কমল আলয় সরঃ; উৎসরজঃ ছটা ) 

তরুরাজী ; ফুলকুল-__চক্ষু-বিনোদন, 

যুবতী যৌবন যথা ; হীরাচুড়া শিরঃ 

দেবগৃহ ; নানারাগে রঞ্জিত বিপণি, 

বিবিধ রতন পূর্ণ ; এ জগৎ যেন 

আনিয়া বিবিধ ধন, পুজার বিধানে, 

রেখেছে, রে চারু লঙ্কেঃ তোর পদতলে, 

জগৎ-বাসনা তুই, স্থখের সদন ।”*****১ম সগ 

জগত বাসনা এই লঙ্কার সন্ধানে মধুস্তদন সর্বস্ব সমর্পন করিয়াছেন : তিনি 

নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়া ফিরিয়া আসেন নাই, তিনি বলেন নাই, “এবার ফিরাও 

মোরে 1” মধুস্দনের পক্ষে এহিক জীবনের মহত্তম রূপের প্রতি এই গ্রীতি 
পলাতক মনোবুত্তি (15909)180)-প্রস্থত নহে । তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, 

জীবনে এই সৌন্দর্য পশ্চিম দেশে সত্যই স্বীকৃত ও প্রতিঠিত হইয়াছে ; এবং 
তাহাকেই তিনি সার্থক প্রতিষ্ঠা দিতে চাহির।ছিলেন উনিশ-শতকী বাঙালীর 

জীবনে । ইহাকে যে অর্জন করা যায় না, ইহ! যে [58 13611 709106 
5225 1101 মায়া, ইহা যে “অপরিঠিতার” “সন্ধ্যার কলের” আবাস, তাহ। 

মধুহদূন ভাবেন নাই, ভাবিতে চাহেনও নাই । রোমার্টিক আদর্শের পতনের যুগ 
(1105 5511 96076 1২0101211610 10691) তখনও মধুন্দনের পক্ষে শুরু হয় 
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নাই। সেইজন্তই এই আদর্শের অপরিপুতিতে এত বেদনা মেঘনাদবধ কাব্য 
ছাপাইয়৷ উঠিয়াছে। 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শ গ্রীতিকে পলাতকী মন্্নাবৃত্তি বলিয়৷ বুঝিয়! 

লইয়াছেন। তিনি জানেন যে এঁ 'অপরিচিতাকে জীবনে গ্রতিষ্ঠা করা যায় 
না। তিনি জানেন যে উহা “রঙ্গময়ী কল্পনা”; তিনি উহাকে স্বপ্নে 

দেখিয়াছেন “দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে”। তাই তাহার সাহিত্যে 
প্রেম আর বিবাহের ছন্দ চিরস্তন--চোখের বালিতে, যোগাযোগে, শেষের 

কবিতার, চার অধ্যায়ে। লাবণ্য ভালোবাসে অমিতকে আর বিবাহ করে 

শোননল[লকে ; এল! প্রেমের আতিশব্যে বিবাহই করিতে পারে ন1; কুমু বিবাহ 

করিয়াও সে বন্ধন ছেদন করে আর বিনোদিনীর কথা ত অকথ্য । আদশের 

সঙ্গে বাস্তবের দ্বন্দকে চিরন্তন ও অসমাধাতব্য মনে করিতেছেন বলিয়াই, 
মধুহ্দনে সেই দ্বন্দের একাস্ত অস্বীকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ সহা করিতে পারেন 

নাই। তাই মধুস্থদনের কাব্যে জলস্ত পৌরুষের প্রতীক রাবণ ও মেঘনাদ 
'াহার কাছে মহাদস্ী মাত্র । 

ধর্মবিদ্রোহী রাবণ আর ধর্মভীরু রামের দ্বন্দ মেঘনাদবধের বিষয়বস্তু নহে ; সে 

বিষয়বস্ত হইল সুপ্তোখিত স্বশক্কি-সচেতন, নূতন যুগের ব্যক্তিসত্তার “তরুণ 

গড়ুড়ের' মত জগতের সমস্ত সুখৈশ্বর্য আজ্মঘ।ৎ করার বাসনার সঙ্গে একদিকে 

রক্ষণশীলতার ও অন্যদিকে পরাঁধীনতাজনিত শক্তিহীনতার ঘন্দ। 
পরাধীনতা ব্যক্তি-জীবনের স্কুরণের পথে যে কি বাধার সৃষ্টি করিতেছিল তাহা 

'আমরা আগেই (১ম ও ২র পরিচ্ছেদে ) আলোচনা করিয়াছি; দেখাইয়াছি যে 

বাস্তব জীবনের সার্থকতার ক্ষেত্রে, উচ্চ/শা সফল হইবার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা কেমন 

করিরা ঘিরিয়া ধরিতেছিল সেকালেব নব্য বাগালীকে । মধুনুদন রাজনৈতিক 
চিন্তানারক ছিলেন না। তিনি এই ব্যর্থতাবোধের কার্ষ-কারণ বিশ্লেষণ করিতে 

চাহেন নাই) শুধু সারা কাব্য ব্যাপিরা গ্রগ্ন করিয়াছেন কেন এই ব্যর্থতা ? ণকি 

পাপে হারান আমি তোমা হেন ধনে ? এবং চিত্রাঙ্গদার অভিযোগের উত্তরে 

একবার ঘখন বারণ বলিয়া উঠিতেছেন, 

দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব 

গেছে চলি স্ব্গপুরে ; বীরমাত| তুমি) 

বীরকন্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত 
ক্রন্দন ? ...-১ম সর্গ 

তখন আমাদের এ কথা ভাবিতে বাদা কোথায় যে স্বদেশের পরাধীনতার 
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জালাই মধুহর্দনকে এই কথা বলাইতেছে এবং সমুদ্রপারের দেশ হইতে 

আজা রাম আর সাতসমুদ্র পারের পররাজ্যগ্রাসী ইংরাজ তখহার মূনে 
এক হইয়। যান নাই? বিজ্ঞান ও যন্ত্রের বলে বলীয়ান ইংরাজ সত্যই ত অলঙ্ঘ 

সমূদ্রকে শৃঙ্খল পরাইয়া, পূর্বদেশের তথাকথিত বর্বরকে ছলে ও কৌশলে পদানত' 

করিয়া, সোনার দেশকে (লঙ্কাকে ) ছারখার করিতেছে । সমুদ্রের প্রতি, 

রাবণের ব্যঙ্গে[ক্তির মধ্যে কি বাঙালী কৰির মনের কথা নাই? 

কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে ? 
22275 কহ, এ নিগড় তবে 

পর তুমি কোন্ পাপে? পাশা ১ম সর্গ 

ইহার পরেই অভিমান করিয়া বলিতেছেন, 
...এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী, 

শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলান্ৃস্বা মি, 

কৌস্তভ-রতন যথা মাধবের বুকে, 

কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি? তি ১ম সর্গ 

ইহা কি সোনার বাংলার অপমানের কথা নয়। এই দরষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে, 

ধাহার মূল বল হইল দৈববল সেই ভিখারী রাঘব কি দৈববলে বলী [ এই 
ভাবেই ভারতীয়ের ও বাঙালীর দৃষ্টিতে প্রতিভাত ] ইংরাজের স্থান গ্রহণ 

করিয়া ফেলেন না? 

মধসদন সচেতনভাবে এই ধারায় চিন্তা করিয়াছিলেন কিনা সে 
কথা এখানে একেবারেই অবান্তর । কারণ কবির সচেতন চিন্তাই তাহার 

কবিতার সবটুকু নয়। তাহাই বদি হইত তাহা হইলে 75৪18615€ 1+০১6-এ 

590.2কে এত প্রাধান্ত কি মিলটন দিতেন ? তাহা হয় নাই এবং মিলটন 

অ|বেগের বশেই লিখিয়াছিলেন বলিয়া 7৪190150 1+95 মহৎ কাব্য হইতে 

পারিয়াছে। তিনি কি সচেতন ছিলেন যে তীহার প্রথম জীবনের যে আঘাত 

(তাহার কামন! আর 9] 1১০স]]এর সে কামনা চরিতার্থ করিতে 

অস্বীকৃতি এবং তজ্জনিত তাহার ক্ষোভ ও 799519কেই জীবনে সকল 

অনিষ্টের মুল বলিয়া ধারণা ) তাঁহাকে বিবাহবিচ্ছেদের উপর সন্দর্ভ রচন! 

করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল সেই আঘাতই 7১%190156 1405 586211কে. 

এত প্রাধান্ত দিয়া মানুষের আদিম পতনের কাহিনী রচনা করিতে প্রবুদ্ধ 

করিয়ছিল? ”[১1০ 5600% ০? 6 172]] 52,01765 05 (1190 001 

11110011179] 15 2. 00101012 10910) 10. চ51709111 ০০-৪5৫5% ৫6511. 
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01 1115 19111195001, 059 50915 ০9? 60617911, 0119 01691 

৪)101155 60 4১09.111, 4১021111129 1)9611 0911390. 29৮) 909111506 

1115 7585011 1) 1119 [02951010 00] 1৮5 : 

45911156115 15605115110 15055, 1191 05061550, 

13116 001701৮ ০৮০10০01112 10] 06701219 0132/112), 
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৫5 ০%০/ 72.২০১ এমনি করিয়াই বে চেতনা হইতে মধুসূদন বিধবা- 
বিবাহ নাটকের অনুবাদ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং নীলদর্পণের 
অনুবাদ করিয়াছিলেন, বে চেতন! তাহাকে লঙ এর শাস্তি নিজ ক্কন্ধে 

লইতে প্রবতন। দিরাছিল, তে চেতন তাহাকে বুঝাইক্সাছিল যে 
বিদ্যাসাগর সে যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; এবং যে চেতন! শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে 
বাংলাদেশের বউ কথা কও-কেও স্মরণ করাইয়াছে সেই চেতনাই যে 
তলায় তলায় কাজ করিয়। বাঙালী কবির মুখে এই প্রথম সার্থক 
রাজনৈতিক গ্রতিবাঁদ (রঙগল।লকে অবশ্য বাদ দিয়) যোগায় নাই 
তাহার নিশ্চয়তাই বা কি? ইহার পরেই যদি আমর। বলি যে 
নিকুস্তিল। যজ্ঞাগারে লক্মমণের হাতে ইন্দ্রজিতের পতন বাঙালীর 
স্বাধীনতা-হরণের রূপক কাহিনী তাহ! হইলে কি খুব অন্তায় হইবে? গিরিশ 
ঘোষ প্রমুখের! সিরাজউদ্দৌল| নাটকে সিরাজকে দ্রিরা যে আচরণ মীরজাফর ও 

তদনুচরদের প্রতি করাইয়াছেন তাহার প্রেরণ! কি তাহারা বিভীষণের প্রতি 
ইন্দ্রজিতের ভতসন! হইতে গ্রহণ করেন নাই। 



১৮৬ যুগন্ধর মধুহদন 

এই রাজনৈতিক প্রতিবাদের ফন্তধারা মেঘনাদবধ কাবে)র তলায় 
প্রবাহিত হইতেছিল কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বল! শক্ত এবং ইহা আমাদের 
মূল প্রামাণ্য নহে। (পৌরুষের যে অহেতুক পরাজয় মেঘনাদবধের মুল 
উপজীবা সেই মূল ভাবের একটি উপধারা এই রাজনৈতিক খাতে প্রবাহিত 
'হইলেও হইতে পারে। এঁ পরাজয়ই যে তৎকালীন বাঙালী জীবনের অন্তর্নিহিত 
সত্য এবং এ পরাজয়ের কারণ যে, মূলত পরাধীনতা, তাহা সিপাহীবিদ্রোহের 
সময় বাঙালীর রাজানুগত্য প্রমাণ করিতে গিয়াও, হিন্দু পেটিয়ট পত্রিকার 
লেখকের] (মূলত হরিশ মুখোপাধ্যায়) ভুলিতে পারেন নাই-এমন কি এ 
কথাও বলিয়। ফেলিয়াছেন যে বাঙালীর রাজানুগত্য আসলে বুদ্ধিগত ( অর্থাৎ 
স্বার্থ প্রণোদিত), হৃদয়ের জিনিষ নহে 8 0790956০611 29811 ০? 

13210, 911901297019, 10810 7161) 006 9171711569 ( শঙ্কাবাদী-_অর্থাৎ 

যাহার] গেল গেল রব তৃলিতেছিল ) 15 ৪ ০1৮11 16650 166652 

10019115150. 21] 0102 12556 100 ০01 0172 177507%0. ০7 17212) 51100 
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79 %910115 73910591] 15 0096 17936116 6০ 6116 1311103511 (০৮০10- 

1716116 25 1116 11199 11101106 (0০৮৮, 0০ ৪0101 ৪ [99110% ০1 

০01101119,61011 €০৮21:09 0101 0010111611112107) 2110 15691050116] 

৷ 0052606065০ 005 101001115] 29 8. 15611000101. 01 1১10৮1051705 

101 (136 11127 5৮11 06505 00911)11116650. 195 0179 17131161517 0০৮০, 

11] 11101, ][79 70911165 0116 61290 ৮০010 1391091 1125 6০০ 
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2০510০ঘ ০ ০৪: 105915-”২০২ ইংরাজের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর 
মনের কথার তীক্ষতর প্রকাশ ঘটিয়াছে নিযলিখিত চিঠিখানিতে £ 1 ০০10 
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ইহার পরেও কি ক্ঝিতে বাকী থাকে ব্যক্তিজীবনে কি সর্বব্যাপী বার্থত। 

আসিতেছিল পরাধীনতার ফল হিসাবে এবং আমাদের পরাধীনতা যাহাদের 

সম্পদ বাড়াইতেছিল তাহাদের প্রতি দেশপ্রেমিক, স্পর্শকাতর মধুন্দদনের 

অন্তরের ভাবকি হইবে? রাবণ তাই ব্যর্থকাম বাঙালীর প্রতিনিধি আর 

তাহার পরজয় ও ক্রন্দন বাঙালী-জীবনের পরাজয় ও ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি । 

পাপ, পুণ্য, ধর্মাধর্ষের চিরাচরিত মানদণ্ড দিয়া মধস্থদনের এই মহাকাব্যের 

বিচার চলিবে ন]। 



১৮৮, ধুগন্ধর মধুহদন 

মেঘনাদবধ কাবে।র এই মূল তত্ব অন্ছধাবন না করিলে যোগীন্ত্রনাথ বঙ্থ 
মহাশয়ের মত অর্থহীন, অসংলগ্ন কথ! বলিতে হয়ঃ কিন্ত আমাদিগকে 

বিবেচনা! করিতে হইবে যে, মধুস্থদন পাপীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ 

করিলেও, পাপের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই। যে 

অসদাচণের জন্ত রাক্ষণরাজ সাধুসমাজের হ্বাহ্য কৰি কুত্রাপি 
তাহার সমর্থন করেন নাই; বরং তিনি যে আত্মবঞ্চক এবং তাহারই 
পাপাচারের ফলে যে রাক্ষসবংশের সর্বনাশ ঘটিতেছিল, প্রতিপদেই তাহার 
উল্লেখ করিয়াছেন | মেঘনাদবধ পাঠ করিয়া! কাহারও মনে রাক্ষদরাজের 

অনুচিত কার্ষের অনুকরণ ও সমর্থন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে না। একদিকে আমরা 

যেমন রক্ষোবংশের এশর্ষ বাহুববল, সৌভাগ্য এবং রূপ, গুণ দেখিয়া বিস্মিত হই, 
অন্যর্দিকে আবার তেমনিই তাহাদিগের অবিষুষ্যকারিতার শোচনীয় পরিণাম দশন 

করিয়া সন্ত্রস্ত ও উপদিষ্ট হহ। সুতরাং অসৎ দৃষ্টান্তের সমর্থন কারলে ষে 
অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা, মেঘনাদবধ হইতে তাহার কোনও আশঙ্কা নাই। 

ধন, মান, গৌরব, বাহুবল, এমম কি ইষ্টদেবে প্রগাঢ় ভক্তি সত্বেও পাঁপাচরণের 

ফলে মনুষ্যের পরিণাম কিরূপ হইতে পারে, ইহাতে তাহা অতি সুন্দর রূপে 

প্রদশিত হইয়াছে । সত্য বটে, ইহাতে পাপাচারা রাক্ষনরাজের নিজের কোন 

দণ্ড বণিত হয় নাহ ) [ক দণ্ড আর কাহাকে বপে? মেঘনাদের স্তায় পুত্র 

এবং প্রমীলার সভায় পুত্রথধুকে চিতানপে সমর্পণ করিয়া রাঞ্চলরাজ বে রেশ 

ভোগ কাঁরয়াছিলেন, প্ামচন্দ্রের শরে হৃতপওড ব্রত হইলে, কি [তনি 

তদপেক্ষা অধিক কেশ ভোগ কগিতেন 2 “ধর্মের জয় অধযের পরাজর” খখন 

মেখনাদবধ কাব্যের ডপদেশ ও পরিণাম, ৩খন, পাক্ষমরাজেৰ প্রতি কির 

সহানুভূতি সত্বেও, নীতির দিক হইতে বিচার করিলে, ইহ।র দ্বারা কেন অণিষ্ট- 

পাতের সন্ত।বনা নাই ।” ২০৪ 

ইহাই বোধহয় মধনাদবধ কাব্যের চুড়ান্ত অপব্যাথ)া কিন্ত যোগীনবাবুর 

পক্ষে ইহ] বল! ছাড়া ডপার নাই কারণ তাহার এবং বিগ্চামাগর মহাশরকে 

বাদ দিয়। তাবৎ পণ্ডিত মহাশয়দের কাব্যবিচারের ছুটি নিরথ £ এক-- 

অলঙ্ক(রশুদ্ধি, দুই-_বি(ধসঙ্গত নব রসের যথাযথ পরিবেশন-_-সে টাশিয়। 

হেঁচড়াইয়া যেমন করিয়াই হউক না কেন। ইহার বাহিরে কিছু বলিতে 

গেলেই ধর্মীধর্মের কথ। পাড়িতে হয় এবং মধুস্থদন অত বড় কবি হইয়া কি 

আর অধর্ষের জয়গান করিতে পারেন--€:£০ মধুহ্দনের কাব্যে ধর্ষেরই জয়। 

তাহ! হইলে কি রবীন্দ্রনাথ ধের্মবিদ্রোহী' কথাটি ব্যবহার করিয়া যোগীন বস্থ 

মহাশয়ের অপেক্ষাও মেঘনাদবধকাব্যের রসগ্রহণে বেশী অপটুত্ব দেখাইয়াছেন? 
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আসলে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াও মধুস্দনের সঙ্গে সহৃদয়তার অভাবে বিকৃত 

বিশ্লেষণ করিয়াছেন আর ধোঁগীন বস্থ মহাশয়ের মেঘনাদবধকাব্যের মর্মে 

প্রবেশই ঘটে নাই। তিনি শুধু পাপ আর পাপের ফল নির্ণয় করিতেই ব্যস্ত 
রহিলেন। মধুস্থদন যে এদিকে পাপ- পুণ্যের প্রচলিত ধারণার 

বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করিয়া! আকাঁশ-বাঁতাস কীপা ইয়1 -তুলিয়াছেন সে 
দিকে যোগীন বাবুর খেরাল নাই । যোগীন্দ্রনাগ বসুর কণা স্পষ্ট করিয়া 

উল্লেখ না করিয়াও বোধ হয় সংস্কারবশেই মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ও এই 

ভুল করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, প্ধর্মের চক্ষে রাবণ পাপী, এ কাব্যে 

আমর! সেই পাপের প্রারশ্চিত্তই দেখি, পাপ দেখি না। কবি যেন পাপ হইতে 

মানুষকে পৃথক করিয়া লইয়াছ্ন__ছুঃখের অনলমধ্যে, মানুষের প্রাণের আয়স- 

ধাতুকে প্রদীপ্ত লোহিত মৃতিতে গ্রকটিত করিয়াছেন ; তাহাতে পাপের সে কষ্- 

বর্ণ আর নাই, কেবল হৃৎপিগ্ডের কোমল উজ্দল রূপই উদ্াসিত হইয়াছে 1” ২০৫ 

অথচ পাপ এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্নই মধুস্ছদন এবং রাবণের কাছে 

অবান্তর । পাছে সে কগা এতট্রকও আনিয়া পড়ে বলিয়! তিনি সীতাপহরণের 

কাহিনী প্রায় চাঁপিরা গিয়াছেন বলিলেই চলে-এমন কি অপহরণের কথা 

উল্লেখ করির| রাবণ বলিতেছেন যে তিনি রাজ-সন্মান রক্ষা করিবার জস্াই 

ইহা করিলছেন; অন্য উদ্দেণ্তের কণা যেন এখানে উঠিতেই পারে না। 

পৌরুষে উদ্দাম রাবণ বিশ্বজয় করিয়াছেন ; আর যে ধর্মভীরু মানুষ দেবতাদের 

চাটুবাক্যে তুষ্ট করিয়া কাজ আদায় করিতে চাহে ইন্রজিৎ তাহাদের বাহুবলে 

পরাস্ত করিয়া মান্টষের পক্ষে দ্বরর্জনীয় গৌরব অর্জন করিয়াছেন । দেবদানবে 

যুদ্ধ পুরাণে ত গতানুগতিক । মধুন্দনের কাহিনী সেই গতান্ুগতিকতার 

বিরোধী কারণ তিনি দেব আর দানব এই পার্থক্য স্বীকার করেন না। 

স্বীকার করেন শুধু মানুষের ছুই শ্রেণী_এক শ্রেণী আচার, এতিহা, সংশয়, 

দ্বিধা, কৃপ-ম্ুঁকতার ধারক আর এক শ্রেণী সব কিছু বাধাকে অস্বীকার করিয়া 

স্ব-পৌরুষে জগৎকে নন্দন বানাইতে ব্যগ্র। এই শেষোক্ত মানুষ বীরপদবাচ্য। 

মেঘনাদ তীহাদেরই প্রতিনিধি। মধুস্ছদনও এমনি করিয়া সব কিছু আচার 

কুসংস্কার বর্জন করিয়া চাহিয়াছিলেন পুরাতন জগতকে-_ 

£/10 91180511669 0165 2170. 00611 
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কিন্তু পারিলেন নাঁ। বাগালীও চাহিয়াছিল জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শক্তিমান 

হইয়া ইংরাজের সমকক্ষ হইতে, জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভোগ করিতে , কিন্ত 

পাতিল না। কেন? তিলোত্মাসম্তবের ক্ষেত্রে ইন্দ্রের পতনের কারণ হিসাবে 
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যেমন মধুন্থদন নিজেই নিয়তির উল্লেখ করিয়াছিলেন মেঘনাদবধের ক্ষেত্রেও 

প্রায় সকল সমালোচকই এক উত্তর দিয়াছেন--নিয়তি--এবং যথারীতি গ্রীক 

নিয়তি-বাদকেও টাশ্রিয়া আনিয়াছেন । 

থ 

রাবণ কেবল নিজেকেই জানে, আর কাহাকেও জানে না; সে নিজেই 

নিজের ধর্ম, আর কোন ধর্ম মানে না। সে যেন বলে_আমি আমিই । আমার 

শক্তিতে আমি যাহ! করি, তাহার বিরুদ্ধেও শক্তিকেই মানি, আর কিছুকে 
নয়। পরের মধ্যেও আমি শক্তিকেই বিশ্বাস করি; দেব, দৈত্য, নর যেই 

হউক, এই শক্তি ভিন্ন আর কিছু দ্বারা আমাকে কেহ দণ্ডিত করিতে পারিবে 
না। কিন্তু এক্ষণে বাবণের এ ভূল ভাঙিতে আরম্ভ হুইয়াছে-__মানুষ যত বড় 

শক্তিমান হউক, নিয়তির হাত হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই ; সে নিয়তি তাহার 

নিজের মধ্যেই লুক্কারিত হইয়া অবস্থান করিতেছে, তাই সে পরাজয় এত 

মর্মভেদী ।”২০৭ কিন্তু ভারতীয় পিয়তিবাদ প্রাক্তনবাদের সঙ্গে জড়িত। মধুন্দন 

রাবণ সম্পর্কে সে রকম কোন প্রাক্তনে বিশ্বাসী নহেন। তাই মোহিতলাল 

উপরোক্ত মন্তব্য করিকার আগেই বলির! লইয়াছেন, “এই বিধির আর এক 

নাম প্রাক্তন । ইহা কোন ব্যক্ত-বিশেষের পুবকর্ম-সমষ্টি নয়) এ প্রাক্তন 

স্ষ্টিগত__নিখিলের কর্মধারার ইহা অনুস্থ্যত ।২০৮ ইহা কোন জাতীর নিয়াও 

বা প্রাক্তন ? হিন্দু-ধমে ত এ প্নকম প্রাঞ্খনের কথা নাই। খ্রাষ্টয়ানদের আছে 

বটে ০:123119] 521. কিন্তু মধুস্থদনের স্তায় বক্তিম্বাধীনত।প পুরোহিত ও 

পুরুষকারের দীপ্ত শহীদ কবিমানসে এ বিশ্বাসকে স্থান দিবেন না। মোহিত 

লাল এ কোন প্রাক্তনকে আবিফার করিলেন? পরে তিনি সখিস্তারে যাহ। 

বলিতেছেন তাহার সঙ্গে নিখিলের কম্ধারায় অন্তলীন কোনো বিধিপ্ সম্পকে 

নাই। তিনি বলিতেছেন, “মধুস্ুদনের কাধে); ষে অধৃষ্ঠব।দের একটি প্রবল 

ভাবধারা প্রায় আগ্ভোপান্ত রহিয়াছে দেখা যায়, তাহার নজীর সম্ভবত গ্রীক 

কাব্য হইতেই কবি লইয়াছিলেন ; এবং ই্র/জেডি-কল্পনায় ইহার উপযোগিত। 

বিষয়ে তিনি পাশ্চাত্য কবিদের নিকটেই খণী।”২০৯ কিন্তু ইহার পরে 
বলিতেছেন, “কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে, তাহার অদৃষ্টবাদ প্রাচ্য সংস্কার ও 

বিশেষ করিয়া হিন্দু মনোভাবের ফল) এ অধৃষ্টবাণে খ্রাষ্টিয়ান পাপ-তত্ব অথব। 

আদি গ্রীক চিস্তার অহেতুক দৈব স্বেচ্ছাচার-_-এ ছুইয়ের কোনটিই নাই |» ২০৯ 

অবশ্ঠ গ্রীক নিয়তিবাদকে অহেতুক দৈব স্বেচ্ছাচার আখ্যা দেওয়া নিতান্তই 

ভ্রমাত্মক । তবু নিজের মত করিয়া বুঝিয়াও মোহিতলাল অনুভব করিতেছেন' 
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যে মধুন্ুদনের উল্লিখিত বিধিকে গ্রীক নিয়তি বল। যায় না। তিলোভ্তমা- 
সম্ভবের আলোচনায় গ্রীক নিয়তিবাদের দীর্ঘ বিবরণ দিয়! আমরা দেখাইয়াছি 
যে সেখানেও মধুহদন নিজে বলা সত্বেও গ্রীক নিয়তিবাদের কোনে! চিহ্ন 

নাই। টু 

ষদি মধুক্দনের এই বিধি ন1 হিন্দু ন! থ্রীষ্টিয়ান, না গ্রীক তাহা হইলে 

ইহা কি? শশান্ধমোহন সেনও এই নিয়তিবাদ লইয়। অতি দীর্ঘ আলোচনা 
করিয়া বলিতেছেন, “অদৃষ্টবাদই মধুক্দনের কারণ্যশিষ্পত্তির মূল ২৯১ এবং 
ইহার পরে চূড়ান্ত বক্তব্য হিসাবে পেশ করিয়াছেন সেই বুডী-ছোওয়া! কথ ঃ 
মানবজীবনের চিরকালীন দুঃখ-ছুদশার চেতনাই মধুর কাব্যে করুণরসের 
উৎস।২১৯ এই বক্তব্যও পরম্পর-বিরোধী ৷ ইদানীং কালে ডাঃ স্থকুমার সেনও 

সেই নিয়তিবাদ এবং বিশেবত জীক নিয়তিবাদের মধুস্থদনের উপর প্রভাবের 
কথা বলিয়াছেন ঃ প্গ্রীক ট্র্যাজেডিতে দৈবের যে অলজ্বনীরতা ওতপ্রোত 

রহিয়াছে তাহা মধুস্দ্ন নিজের জীবনের মধ্যে অনুভব করিয়াছিলেন, তাই 
তাহার প্রধান প্রধান কাব্যে এবং নাটকে প্রাক্তনের অনিবাধতার উপর 

প্লটের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে ।....মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ পরম-মাহেশ্বর 
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আধুনিক গ্রন্থ 001 7717501১17119901011215 গ্রন্থে গ্রীক নিয়তিবাদ 

সম্পর্কে তিনি যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা উদ্ধত করিলেই স্পষ্ট 
হইবে যে, আমাদের দেশের সমালোচকের] যে অর্থে গ্রীক নিয়তিবাদ কথাটি 
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নিয়তিবাদ এবং সেই নিয়তিবাদের চুড়ান্ত পরিণতি গ্রীক সমাজের ক্রমাতিব্যক্তির 

সঙ্গে ওতপ্রোত এবং যেহেতু ভারতীয় সমাজে পরিবর্তনের ধারা স্বতন্ত্র এবং 

যেহেতু উনিশ-শতকী বাংলাদেশে ্রীষ্টপূর্ব যুগের গ্রীসের সামাজিক ব্যবস্থার 
উদ্ভৰ হয় নাই এবং হওয়া সম্ভব ছিল না সেই হেতু মধুস্থদনে সেই জাতীয় 
নিয়তিবাদের একান্ত অসদ্ভাব। হৌমারের মহাকাব্যের সাহিত্যিক প্রভাব 
মধুস্থদনের উপর নিশ্চিত পড়িয়াছিল; হয়ত তাহার কিংবা অন্তান্ত মহাকবিদের 

দেখাদেখি তিনি এক-আধবার উপর উপর বধির উল্লেখ করিয়াছেন 



য্গন্ধর মধুস্থদন ১৯৩, 

আবার সে উল্লেখ ভারতীয় প্রা্তনবাদের ঈতিহ্য-প্রক্ছতও যে না হইতে পারে 
এমন নয় । কিন্ত এ সবই উপরের কথা । মেঘনাদবধ কাব্যের কবি প্রান্তনবাঁদে 

বিশ্বাপী ছিলেন না কারণ তিনি স্বাধীন বাক্তিসন্তার পৌরুষে ও মানবীয় অধিকারে 
শুধু একান্ত আস্থাবানই' নহেন, উহাই তাহার এবং সুগজীবনের মুলমন্ব। দৈব- 
বাদেই বা তিনি কেন বিশ্বাপ করিতে যাইবেন? ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্জাঁর 
পঙ্গে দৈববাদের একান্ত বিরোধ-সে দৈব অদৃষ্টই হউক আর সর্দশক্রিমান 
ভগবানই হউন। আর পুরাণের রাবণও ত এই দৈবের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী । 

মধুত্দনের রাবণ ঘে সেই দৈবের কাছে পরাজিত হইবেন ইহা সধুস্ছদনের 
পক্ষে স্বীকার করাই অদন্তবৰ। 'আবার মানবের জীবনের চিরন্তন দুঃখ- 

ছর্শার দোহাই পাড়া এইজন্য অর্থহীন থে মান্তষের ছুঃখ-ুর্দশশার কাহিনী সব 

সাহিত্যেরই প্রাণবস্ত। তাই এ কথা বলিলে আসলে কিছুই বলা হইল না। 

কালিদাসের যুগেও ছুংখ-ুর্দশা ছিল 'আবাঁর গিরিশ ঘোষের ঘগেও ছিল তবু 

ৰালিদান আর গিরিশ বোব কি এক প্রকৃতির সাহিত্য রচনা! করিয়াছেন ? 

৫ ব্যর্ঘত। রাবণের জীবনে আদিল এবং ঘে ব্যর্থতার কারণ রাঁবণ 

কিছুতেই না বুঝিতে পারিয়া বারে বারে কি পাপে রে দারুণ বিধি” বলিয়' 

বিলাপ করিতেছেন এবং যে কাতর আতনাদকে যোগান বঙ্গ রাঁবণের আম্- 

প্রবর্চন! বলিয়। বখ্যা করিয়াছেন- ব্যর্থভা-বোধ-জাত সেই আতনাদ নিয়তির 

চেতন! হইতে উদ্ভুত হয় নাই, উছৃত হইয়াছে বাঙালীর জীবনের ব্যর্থতা! 
হইতে ; উদ্ভৃত হইয়াছে মধুস্দনের নিজের জীবন হইতে, যাহা এই বৃহত্তর বাঙালী 
জীবনেরই অঙ্বিশেষ) হতির জীবনসত্য ব্ক্তিজীবনের রসে জারিত হইয়া 

এই কাঁবাখানির মর্মে নিহিত হউযাছে। পাশ্চাত্যে বাতিনীল বুয়া 
জীবনবেদ, পরাহীন, অর্থনীতিতে অনগ্রসর, তখনও বন্ধুশিন্ে প্রবেশধিকার- 
বিহীর বাঙালীর জীবনে সত্য হইয়া উঠিতে পারে না। আদর্শে আর 

বাস্তবে, কলনায় আরু কুঁতিতে এই বিরোধই. শুধু ন্যু, শেষ, প্ৰন্ত 
আদর্শের সম্পূর্ণ পরাজয় এবং বাঙালীর, কেরাণীত্ববর্ণ, তাহার সকল, আশার 

ভন্ীভবনই, রাখণের জী শরবনে রূপায়িত। রাবণই সেইজন্য এই কাবোর নায়ক । 

কিন্ত: মধুস্দনের “কাঁজ নয় ত্র পরাজয়েরু কারণ বিশ্লেষণ। কবি হিসাবে 

তিনি শুধু এই বার্থতার গ্লানিভোগ করিয়াছেন, নিজের স্বপ্নসৌধের পতনে 
একেবারে মর্মভেদী হাহাকার করিয়৷ উঠিয়াছেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 

বিশ্লেষণ করিবার মত হিসাবী মনোবুত্তি থাকিলে হয়ত এই কারণোর 

ধ্কতান তিনি বাঁজাইতেই পারিতেন না। তাহার অনুভূতি ও আবেগ 

হয়ত বিশ্রেষণের মুখে হারাইয়া ফেলিত তাহাদের তীব্রতা । হয়ত কেন 
৯১৩ 



১৯৪ যুগন্ধর মধুসদন 

নিশ্চয়ই__কেন না মধুস্দন আত্মসচেতন কবি ছিলেন না। তিনি নিজের 
আবেগকে নিজে হিট কিবির কৌনৌ তামিদই বোধ করেন নাই। 
তাহা করিলে তিনি কখনও ফরাসী সমাটকে দেখিয়া “সমাট দীর্ঘজীবী 
হউন, বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতেন না। সমাজ-জীবনে যিনি কখনও 

স্বৈরাচারীকে সহা করেন নাই তিনি কেমন করিয়। স্বেচ্ছাচারী ফরাসী 
নৃপতিকে অভিনন্দন জানাইতে পারেন? মধুস্দন মূলত আবেগসর্বস্থ 

কবি, মনন-সবন্থ নহেন; 050600০র মত তাহার মধ্যে আবেগ আর মননের 

পরিপূর্ণ সামগ্রন্ত ত ঘটেই নাই । এই আবেগ-সর্বস্বতার জন্যই তিনি, কাঁবোর 

মূল শব্দের হানিকর বে সীতাহরণ উপাখান, তাহাঁও কাব্যস্থ করিয়াছেন । 

সীতার জীবনের বেদনা তাহাকে বারে বারে আকর্ষণ করিয়াছে । সীতার 

জীবনই যেন করুণ-রস-সিদ্ধ। তাই ককণ-রস-বিলাপী মধুনুদন গড়িমিসি 
করিয়াঁও তাহার কাহিনী বলিয়া আমাদের অঞ্ুপাঁত করাইতে চাহিরাছেন। 

বাঙালী-জীবনের এই সমসাময়িক বার্গতাঁকে কি মধুস্থদন নিয়তির বিধান 
বলিঘা মনে করিতেছিলেন? একেবারেই না। তিনি সাংবাদিক 

ছিলেন । সংবাদপত্রের স্তন্তে (17111099 7001090, সোম প্রকাশ, সমাঁচার- 

দর্পণ, [71100 0£ [7019, [70120 71010), বিশেষ করিয়। সিপাহীবিদোহের 

সময়ে, বাঙালীর আসল মনোভাব বে ভাবে প্রকট হইতেছিল তাহা কি 

তাহারও মনৌভাব নহে? বাঙালা ধিদোহ সমর্থন না করিঘ়া9 ইংরাক্তকে 

সমর্থন করে নাই । মধুস্ছদনের নিজের পত্রাবলাতে ও, বিশেন করিয়া প্রবাপ- 
পত্রাবলীতে, পঞ্জাণীনতার গ্লানিবোধ স্পষ্ট । অন্যদিকে দেশকে ভালবাপিয়াও 

দেশের বত কুশ্লীতাকে সমর্থন করা তাহার পক্ষে আর্দণ-বলিদানের 

সমতুলা। যে কুপমঞকতা আর কুসংস্গারের বিরুদ্ধে তাহার বিদ্রোহ তাহাকেই 

বাতিনি ভালো বলিয়া কেমন করিয়া বাহ্ছপাশে লইবেন? তাই তিনি 

সামাজিক জীবন হইতে দূরে থাকিয়া নিজের মণ্জ্বালার নিজেই দগ্ধ হইতেছিলেন । 

তাহার শেষ জীবনের আম্মঘাতী মগ্ভপাঁন কি শুধুই দারিদ্রের বেদনা ভুলিণার 
জন্য ? বিদেশ হইতে ফিরিয়া আপিয়া দেশে তাহার খ্বাস বেন আরও কুন্ধ হৃহয়! 

আসিতে লাগিল । তাঁহার সমসাময়িক এবং তাহার পুর্ববতী হিন্দ কলেজের 

দিক্পালেরা সকলেই যখন প্রায় ধর্মের ও সমাজের সঙ্গে আপেষ কব্রিলেন তখন 

একা মধুস্থদন বুগমন্থনজাঁত গরল পান করিয়া, 'একান্ত অভিমানভরে নেই বিশ্বীস- 
ঘাতক সামাজিক শক্তিকেই উদ্দেশ করিনা ভৈরব কণ্ঠে চূড়ান্ত ভ্ননা করিলেন, 

১১০০০, হায়, তাত, উচিত কি তব 

এ কাজ, নিকৰা সতী তোমার জননী, 
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সহোদর রক্ষঃশেষ্ঠ ? শৃলীশন্ত,নিভ 
কুন্তকর্ণ? ভ্রাতপুত্র বাসববিজয়ী ? 

নিজগহপথ, তাত, দেখাও তস্করে ? 

চগালে বসাও আনি রাজার আয়ে? 

হে পিতৃব্য, তব বাক ইচ্ছি মরিবাবরে ! 

রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে 

আনিলে এ কথ।, তাত, কহ তা দাসেরে। 

০২, হে রুক্ষোরথি, ভূলিলে কেমনে 

কে তুমি? জনম তব কোন মহীকুলে? 

কে বাসে অধম রাম? 

২২০০" শান্ত বলে, গুণবান বদি 

পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি 
নি স্বজন শেয়; পরঃ পরঃ সদা । 

এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে ? 

কিন বুথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে, 

হে পিভব্য, বর্ধরতা কেন না শিখিবে? 

গতি খাঁর নীচ সহ, নাচ সে দুর্মতি ।--." ৬ সর্গ 

কে বলিধে বে এই তিরক্ষারের পিছনে, মধুস্ছদন্র, মন্রে খুহায়, পলানীব্র 

বিশ্বাসঘাতক তা, ইংরাজের প্রপঞ্চনা, ইংরাজ পাদরীদের ধনধ্বজিতার সঙ্গে মিশিয়া 

নাই তাহার স্বদেশপ্রেম, নব মানপতাবাদ ও ধর্মের নামে মানুৰবকে বলি দিবার 

বিরুদ্ধে অনম্য প্রতিবাদ £ হংবাজহ এদেশে আনিয়াছে নব মানখতাবাদের, 

বুজোয়াগণতণ্থের,আদশকে আবার সেহ হংরীজই মোহ আদশকে পদে পদে দলিত 

করিতেছে । এই দেশের মান্গধের অন্দ আচার-পরায়ণতা আর স্থষ্ট-প্রেরণাহীন 
কুপ-ম গুকতার বিকদেহ্ মধুক্দনের প্রতিবাদ আবার এহ দেশেরই মানুষ আর 
প্রকৃতির প্রতি তাহার এত ভাঁলোবাঁসা; জীবনে এত আঁশ! আবার সেই আশারই 

ছলন1; পুরুষকারের আকাশস্পশী অভিযান আবার অকারণে তাহার একান্ত 

ব্যর্থতা; বিগ্ভানাগরের সারাজীবনের সাধনার নিগ্,র পারসমাপ্ত সরল সাঁওতালদের 
আশ্রয়ে পলায়নে,__এই জটিল মাননলোকেরই পুর্ণ প্রতিফলন মেঘনাদবধ কাব্যে । 

চিরন্তন নিয়তির পরিহাস দেখাইবার জন্ত মধুস্দন মেঘনাদবধ রচনা করেন নাই। 
মেঘনাদবধের অন্তরে এই মহাক্রন্দনের মর্মোদঘাটন ন। করিতে পারিবার ফলে এই 

১৯৫১ গ্রীষ্ঠীন্দেও কি প্রকারের কাওজ্ঞানশৃন্ত সমালোচনা সম্ভব তাহার নিদর্শন 

মিলিবে ত্রেমাসিক “ইতিহাস” পত্রিকার ষষ্ঠ খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায় ( ১৩৬৩) ডাঃ 
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অমলেশ ত্রিপাঠীর “উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! সংস্কৃতি' নামক প্রবন্ধে এর মহাকাব্য 

সম্পর্কীয় মন্তব্যে । ইনি বিদ্যার অতি তুঙ্গ শিখর হইতে হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া 
ফেলিলেন, “বাঙালী মধ্যবিত্ত বেমন বুর্জোয়া সংস্কৃতির খোলসটাই পেয়েছিল তার 
সারটুকু পায়নি, মাইকেল তেমনি মহাঁকাব্যের বহিরঙ্গটাই স্থাষ্টি করতে পারলেন, 
তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি।”২১৪ এ হেন আবিষ্কার দেখিয়া! সত্যই 
মনে হয় কৃষ্টির ক্ষেত্রে অধিকারি-ভেদ আইন করিয়া বলবৎ কর! উচিত। ব্রিপাঠী 
মহাশয় এই প্রবন্ধেই মেঘনাদবধ কাব্যের কবি-মানসের মূল দ্বন্ৰের বিশ্লেষণ করিতে 
গিয়া প্রায় যোগীন বস্থ মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই বলিয়া ফেলিয়াছেন যে 

দেশের মাটিকে পরিত্যাগ করিবার ফলই এই । তাহার ভাষাতেই বলা ভালো, 
“মাইকেলের মত উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের শিল্প-নির্ভর বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে 

অনেকেই চিরন্তন ইউরোপীয় প্রতিহ ঝলে ভূল করেছিলেন। ইউরোপে প্রবাস- 
কালে বাস্তব ও আদর্শের বিরোধ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন (এই মন্তব্যের কি প্রমাণ 
আছে আমরা জানি না) -_এবং এইজন্য আশাভঙ্গ ও আত্মবিলাপ 

( আত্মবিলাপের অভিনব ব্যাখ্যা বটে!)। অথচ তখন আপন সংস্কৃতির দৃঢ় 
ভিত্তিতে ফিরে আসা অসম্ভব ইউরোপীয় বিচার-বুদ্ধি দিয়ে তাক আর মেনে 

, নেওয়া চলে না । এই এপিক সংস্কৃতি-সংঘর্ষের বেদনা মেঘনাদবধের ছত্রে ছত্রে 
পরিস্ফুট । রামায়ণ যেমন আর্ধ-অনার্ধ সংস্কৃতি ছন্দের মহাকাব্য, মেঘনাদবধও 

তেমনি প্রাচী প্রতীচি,সংঘর্ষের মহাকাব্য ।”২৯৫ আগের উদ্ধৃতির সঙ্গে এই 
উদ্ধৃতির বক্তব্যের মৌলিক পার্থক্য। ডাক্তার ত্রিপাী কি বলিবেন ঠিক করিয়া 
উঠিতে পারিতেছেন, না। তাহার মন্তবোর এই পরম্পর-বিরোধিতা ছাড়াও, তাহার 
মৌলিক ভূল হইতেছে দন্দটিকে তৎকালীন বাঙালীর জাতীয়জীবনের ঘন্দ হিসাৰে 
ন! দেখিয়া! সেই পুরাকালীয় পূর্ব-পশ্চিম ছন্দ হিসাবে দেখা-_প্রমথ চৌধুরীর সেই 
পুরানো কথা, “আমরা ও তোমরা 1” মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ও মধুনদনের 

বাঙালীত্ব সপ্রমাণ করিবার প্রচেষ্টায় কবি-মাঁনসে দ্বন্দের তীত্রতাই অনুধাবন 

করিতে পারেন নাই। 

মধুস্থদনে আমরা দেখিলাম রেনেসী-চেতনার স্ষ,রণ আবার তাহার ব্যর্থতা 

পূর্ণ স্কতির আগেই পরিসমাপ্তি-_খণ্ডিত প্রকাশ মাত্র। এই অপূর্ণ প্রকাশের 
কারণও আমাদের উনিশশতকী রেনেসার প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। 
আমাদের রেনের্সাই যে খণ্ডিত। আমরা মনে মনে শেক্সপীয়র মিণ্টন হইতে 

আরস্ত করিয়া শেলী,টম পাইন, গডউইন, হিউম পর্যস্ত লইয়া মানসভোজ করিলাম 

কিন্ত বাস্তব জীবনে সেই গণতন্ত্র, সেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা,*সেইঃ-সার্থক 'পুরুষকার, 
সেই যস্ত্রশিল্পের মাধ্যমে প্রকৃতিকে জয়ঃকরিয়া প্রকৃতির উপর-মানুষের কর্তৃত্ব "স্থাপন 
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কিছুই এখানে তেমন করিঘা ঘটিয়। উঠিল না। বাঁঙালা মানস-যুকুল আগুনে 
ভাজিল। ইহারই প্রতিফলন মেঘনাদবধে। ইহার সঙ্গে যদ্দি তুলনা করি 

51)915959981:2 এর /১1160105 & 0159080:2 তাহা। হইলে বুঝিতে পারিব 

রেনেসা চেতনার সার্থকতার রূপ কি। 91391652920 এর মানসকণ্তা 

01592905 সর্বৈশ্বর্ষমরী এতিহীসিক মানবী । 
4৯56. 02101100 10521 1121, 1701 00500], 50916 

[7০1 11917166 ৬০:1০ £ 00001 01021) ০105 

[176 21092616655 01০5 1০24, 000 9102 070.1:25 1)01101- 

৬৬172161095 9199 521151125, 701 11956 10115 

[3০0070)6 01001050125 1] 1701, 01096 006 1)915 01:19505 

[31995 1101, ৮1071 51)2 15 171151510...4061015011 11 240-245 

তবু কিন্ত 5152109927০ এর নাটকখানি ট্র্যাজিডি । মেবনাদবধ কাঁবাও 

করুণরস-সধন্ধ । পার্গক্য এই যে 91791557215 এর নাটকে জীবনের 

অনির্বচনীয় পুতি ঘুড্রুকে জয় করিতেছে আর মধুস্ছদনে জীবনের 
অপুনতার প্রতীক হিনাবেই মৃত্যু আদিতেছে। 01026: হইল পরিপূর্ণতার 

রূপ আর রাখন (ও মেঘনাদ ) অপরিপুরণীয় সপ্তাবনার রূপ-_-একজন রেনেনীর, 
সার্থকতার রূপারণ আর একজন রেনেসার ব্যর্থতার চিত্র। তাই 012010868 

সম্পকে এবং 41000 01০999.008 নাটক সম্পকে 00751195 19306]1 

91550 বলিতেছেন, 4701015 15 1010015 50610 62299 17) 017০ 

[1560]5 01 11061904710, 1010 11001811505 1795০, 06 ০005০, 1০০1 

6:০90160 05 0০ 208001)10 10107001019) 01 0০ 0195, 8170. 

01600809905 11 11100 001] 0009809116১, 1306 1 [72177126 15 

19125122105 £1226930 0172:2,0621 21000125000 0761) 0£ 115 

০1:22.01017) 01901081515 7১ 187 6106 271686681 18 ৪8681816 

80)0776 1819 ড/৮01]76]8 4710 11) 1067. 0%/1 110076....... 45101 01০ 

0185, 1015 10161015 1612৬210 11) 00০ 01556176966 ০0৫ [09,06101911510) 

60 ০01/0010011262 01০ 30191906101 0 0০801) 2170. 165 6911015 €0 (116 

৪1161100019 ০01 110] 1)011761) 18807818 19 08])81919. 0 1) 

86810) 1696]1 1780 ৪. €10101)18 15 21) 95110200016 06 001115619- 

7210৮ 200 06 100797010 00352.” এবং এহ মৃত্যন্তরণ ঘটেছে বিশ্ব- 

ইতিহাসের পটভূমিকায় 2 “106 9০601176 00 05০ 500] 0£ £00005 

৪180. 0120792:09, 15 01)০ ৪30 020/019009, 06 ৮/৮01:10 1915001:5, 11 
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ভ/1)101) 210 506] 0106 1779701)1155 2170 0001)01-17910111125 ০: 

85 2190 ৬৬০১০) 1106 11) 2:070125 2101079 10006 17 0115 10621705270 

[01005 0৫6 10617 27১0 70176] 0০০.৮২৯৬ এই হইল সার্থক রেনেসীর রূপ ! 

কিন্তু বাংলার রেনের্সাই বে খণ্ডিত । 
গাঁ 

এই সুত্রেই প্রমীল! উল্লেখযোগ্য ৷ নিজের জীবনে যে সঙ্গিনী তিনি খুঁজিয়া 

বেড়াইয়াছেন, মেঘনাদবধের প্রমীলা মেঘনাদের সেই উপযুক্ত সঙ্গিনী। এই 
প্রমীলার সঙ্গে মহাভারতে দ্রৌপদীর সাদৃশ্য রহিয়াছে । যোঁগীন্দ্রনাঁথ বসু ঝান্সীর 

রাণী লক্ষমীবাঈ-এর রেশ খুঁজিয়। পাইয়াছেন তাহার মধ্যে। বিদেশী সাহিত্যের 
অনেক নারী চরিত্রের সঙ্গে তাহীর সাৃশ্ত অনেক সমালোচকই দেখাইয়াছেন। 
কিন্তু ঞ সমস্তই বাহিরের কথা । 

২ চরিত্রের মূল তত্ব হইতেছে নারীর স্বাধীনতা! অর্জনের তত্ব। প্রমীল! 

সেই নারী যে পুরুষের সর্বকর্মের সঙ্গিনী আবার আপন স্বতন্ধ মহ্মাতেও যে 

উজ্জল । এই নূতন নারী আমাদের সাহিত্যে ইহার আগে দর্শন দেয় নাই__ 
এমন কি শমিষ্ঠা, পন্মাবতীতেও নয়। তিলোত্বমায় এই নারীর প্রথম আবিভীব 
ঘটে কিন্তু তিলোত্তমা তথনও আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন নহেন। তিনি তখনও 

অপররের হাতে যন্ত্র মাত্র। প্রমীলাতেই প্রথম দেখিলাম নূতন যুগের বিচিত্র 
ধশ্বর্ষময়ী, স্বপ্রতিষ্ঠ নারী যাহার প্রেম শুধু পুরুষের ক্ষণ-ক্ষণান্তরের প্রয়োজন 
মিটাইবার মুখাপেক্ষী হইয়া দৈহিক স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে না; যাহার প্রেম 

পুরুষকে উদ্দীপ্ত করে; যাহার জীবনের আদর্শ মচেতন সমপ্রাণতায় পুরুষের 

আদর্শের অন্ুপন্থী। প্রমীলার বাস্তব রূপে আর আদর্শ রূপে কোনে দ্বন্দ নাই-_ 
সে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা খণ্ডিত চেতনার “লাবণা' নয়, যাহার “অমৃত মুরতি” তাহার 

প্রেমিক পুজা করে আর যাহার বাস্তব মূতিকে শোৌভন্লাল বিবাহ করে। 

প্রমীলাকে মেঘনাদ পরিপর্ণ করিয়াই পাইয়াছেন £ 

হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে 

পাখী-কুল ! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন ! 

উঠ, চিরানন্দ মোর । স্র্্যকান্ত মণি- 

সম এ পরাণ কান্ত!) তুমি রবিচ্ছবি 

- তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন। 
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্বম তুমি হে জগতে 

. আমার ৮ হত ৫ম সর্গ 
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এই ছুইজনের মিলন পরিপূর্ণ; তাই একের তিরোধানে অপরের অস্তিত্ব 
অসন্ভব। সেইভন্যই কাব্যের শেষ হইল প্রমীলার সহমরণে। যোগীন্দ্রনাথ বস্থু 
অবগ্ঠ ইহার মধ্যে সহমরণ প্রথার গৌরব দেখিয়াছেন ; ভারতললনা, পতির পদ- 
প্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া, অনেক সময়ে, কিরূপ সহাঁন্ত মুখে চিতীনলে জীবন উৎসর্গ 
করিতেন, সাধবী প্রমীলার চিতারেহণে কবি তাহা বর্ণন। করিয়াছেন (৮ ২১৭ 

ঘে মধুস্থদরন বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পরে বিগ্তাসাগরের মর্মর-মূতি 

নির্মাণ করাইবাঁর উত্সাহ দেখাইয়াছিলেন এবং নিজ পরিবাঁরে পুরুষের চড়ান্ত 
স্বেম্গাচারিতা দেখিয়া জাঙ্গবী দেবীর মন্ন-বাঁতনার নিজে অধীর হইয়াছিলেন তিনি 
শেষ পর্বস্ত সহমরণ সমর্থন করিবেন ইহাই কি বিশ্বাস কারতে হইবে? 

মোহিতলাল, মধুকবির বাঙালীত্ব প্রতিপন্ন করিবার ব্যগ্রতায় এই কথাটি কি 

ভাবিয়া! দেখিয়াছেন ? মাতা! ও বধূর ক্রন্দনরবে বিজয়ীর জয়োল্লাস ডুবিয়া গেল-_ 
বারাঙ্গনার যুদ্ধধাত্রা বাঙালী বধূর সহমরণ-যাত্রার করুণ দৃগ্ঠে, অদৃষ্টের পরম 
পরিহাসের মত নিদারুণ হইয়া! উঠিল। ২১৮ কিন্ত মোহিতলাল ভূলিয়। গিয়াছেন 

কিংবা ভাবিয়া দেখেন নাই ষে ১৮১০--৬১ সালে বাঙালী বধুর সহমরণ আৰ 
সামাজিক সত্য নয়_বিশেষ করিয়া শিক্ষিত বাঁডীলী মধ্যবিত্ত সমাজে ত নয়ই। 
নাগালী বধূর কি কণ্টই না ছিল ইহা! মনে করিয়। মধুস্থদন কীদিয়া আঁকুল হইবেন 
ইহাই কি ভাবিতে হইবে? তাহা ছাড়া মোহিতলাল একটু গভীরে গেলেই বুঝিতে 

পারিতেন থে, বাঙালী বধূর সহমরণের চিত্র আমাকিলেও মধুস্থদনের আবেগ তাহার 
প্রতিকূলেই যাইত। কিন্তু মেঘনাদ বধ কাবোর শেষ দৃশ্যে মধুস্থদন এই সহমরণ 
সমর্থন করিয়াছেন। এই সহমরণের মাধ্যমে মধুসূদন প্রেমের সৃত্যুহীন 

গৌরবই ঘোঁধণ। করিয়াছেন আর দেখাইয়াছেন সেই প্রেমের 
অপচয়। যে প্রেম জীবনকে উজ্জ্বল মহিমায় মণ্ডিত করিতে পারিত 
সেই প্রেম সমুদ্রতীরে শ্মশানে ভম্মীভূত হইল-বাঙালী মেয়ে, 
বাঙালী পুরুষের মতই সার্থকতার স্বপ্ন দেখিল, কিন্তু পাইল না। 

এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখিলে তৃতীয় সর্গে প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ কি শুধুই 
বাররমণীর পতিগত-প্রাণতা ও বীর্ষ-বিলাস বলিয়া প্রতিভাত হয়? প্রমীলা 

বীর্ষবততী সন্দেহ নাই কিন্ত এ রাত্রির আগে কোনোদিন তিনি কি কুপ্জগুহ তাগ 
করিয়া স্বামীর সন্ধানে গিয়াছেন? অন্ত কোনোদিন কি তিনি ভুর্জয় সাহসে ধর্মের 
পক্ষের বাহিনী ভেদ করিয়া সমস্ত লোকাপবাদ ও লোৌকাচার তুচ্ছ করিয়া, ভয়াল 
নিশীথে, নিজ পতির অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছেন? হন নাই। আজিকার ব্লাত্রি 
₹ইল তাহার চরম পরীক্ষার রাত্রি। ধাহাকে ভালবাপিয়াছেন তাহার জীবনের এই 
সন্ধিক্ষণে পাশে আসিয়। দাঁড়াইবার সাহস ও যোগাতা তাহার আছে কি না ভাহাই 
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আজ প্রমীলাকে দেখাইতে হইবে । পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইলেন। অন্তঃপুরের 
অন্ধ আচার-সর্বস্ব পৌনঃপুনিক, নিরানন্দ দাপীর জীবনকে ছুই পায়ে ঠেলিয়া 

বাঙালী মেয়ে যেন বাহির হইয়! আমিল জীবনের সংঘাত-মুখর বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে । 
অধশ্ প্রমীলার কুঞ্জগৃহ বাঙালী বধুর অন্তঃপুর নম । কিন্তু সে কথা গৌণ। 

মুখ্য কথা হইল প্রমীলার এই আকম্মিক দুর্জয় অভিসার । কিন্তু সেই অভিসার- 
শেষে স্বামীর পাশে আসিয়া তিনি কি শেষ পর্যন্ত তাহার কর্মসঙ্গিনী হইতে 

পারিলেন না। মন্দোদরীর দাবী আসিয়! সে ইচ্ছায় বাঁদ সাধিল। প্রমীলার 
অভিসার ও অভিযান কোনে কাজেই আসিল না । বাঙালীর গৃহীভ্যন্তর তাহাকে 
ছাড়িয়াও ছাড়িল ন!। তাই নারীত্বের পরিপূর্ণ রূপ বাহা আমরা 01907929তে 
পাই তাহা প্রমীলাতে পাই না । 

ঘ 
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাদিলা বিষাদে । মধুসথদন সারা ভাবন 

কাদিয়াছিলেন। সেই যুগ হইতে আজ পর্যন্ত বাঙালীর ও আনন্দিত হইবার 

কোনো কারণ জীবনে ঘটে নাই | বে বার্থতার শুরু পেযুগের রাজনৈ 5ক- 

অর্গনৈতিক পরিবেশে আজও তাহ! খেব হইল না। রাবনের দীর্ঘশ্বাস আর 

বিলাপ এই একশত বৎসর ধরিয়াই বাঙালীর জীবন-সত্য। জীবনের 
যে পরাজয় সেই ঘুগে স্থচিত হইয়াছিল মাত্র তাহাই আজ মহীরুহে 

পরিণত হ্ইয়াছে। মধুসূদন সেই সত্যকে অস্কুরেই চিনিতে পারিয়া- 

ছিলেন; এইখানেই তাহার গভীর অন্তরূষ্টি। কবির প্রতিভা ব্তমানের মধ্যেই 

ভাঁবষ্যতের রূপ দেখিতে পায়, কিন্ত সব কি পায় না। বাহীদের দৃষ্টি 

চপল, যাঁহাদের ধারণা-ক্ষমতা অল্প তাহার সমাঁজ-বাস্তবের উপরিতলটিই 

দেখে এবং নেই উপরিতলকেই সবটুকু সত্য মনে করিয়া ইনাইয়া- 

বিনাইন্া নিজেদের অগভীর উপলব্ধিকে পল্লবিত করিতে থাকে। ইহার! 

সেই কালে ও দেশে অনেক সুখ্যাতি লাভ করিয়া থাঁকে কিন্ত কিছু 

পরেই আর তাহাদের কথা কেহ মনে করিয়া রাখে না। কিন্ত যে কবি- 
প্রতিভা বর্তমানের তীক্ষ উপলব্ধি হুইতে সমাজ-বাস্তবের মূলে প্রবেশ 

করিয়া সেই ধুগ-সত্যটিকে আবিষ্কার করে, যাহা একটি সম্পূর্ণ যুগকে 
ব্যাপিয়! বিচিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, সেই প্রতিভাই যুগন্ধর 
এবং সেই অর্থেই মধুস্ছদন যুগন্ধর। তবু মধুহ্দনের মেঘনাদবধ কাব্য 

মহাকাব্য নয়) মূলত 15710 বা খণ্ড কাব্য (গীতিকবিতা বা গীতিকাব্য 

নামট ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিলাম না)। তাহার কারণ শুধু ইহাই 
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নয় যে মহাকাব্য-স্ুলভ গুশগুলির অভাব আছে মধুহদনের কাব্যে। সে 

অভাব ত আছেই। প্রথমত রাবণকে নায়ক করিবার ফলে জাতির এ্রতিহা- 
গত আবেগের সমর্থন তিনি লাভ করিতে পারিলেন না-_ধুগ-যুগ-সঞ্চিত 

পুলীভূত রাম-কেন্্রিক যে ভাঁবলৌক তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার ফলে 
বাঙালীর স্বতঃস্ফূর্ত অন্থমোদন মধুস্ছদনের ভাগ্যে জুটিল নাট যদিও নব 

চেতনায় দীপ্ত বাঙালী জনসাধারণের অংশবিশেষের পরিপূর্ণ সমর্থন তিনি 
পাইয়াছিলেন। ২ দ্দিতীয়ত যে ঘটনাকে তিনি আশ্রয় করিলেন সেটি জাতির 
জীবনের কোনে প্রতিহানিক ঘটনা নয় [হোমারের মহাকাব্যের বা 

ভাজিলের মহাকাব্যের সত্য প্রাগৈতিহাসিক ভিত্তি আছে আর মিলটন 

কিংবা দান্তের মহাকাব্য সোজান্থাজি মানুষের অধ্যাত্মজীবনের চিরন্তন ছন্দ 

এবং তাহার সমাধানের কাহিনী] বা এমন কোনো ঘটনা নয় বাহার 

সত্যতা স্বতঃগ্রকট ।৬ভতীয়ত, এবং মুখ্যত মেঘনাদবধ কাব্যে আসলে 

কোন কাহিনীই নাই। আখ্যান-মূলকতা৷ যদি মহাকাব্যের একটি গুণ হয় 
তাহা হইলে মেঘনাদবধ কাব্যে তাহার একান্ত অভাৰ। এই কাব্যে অষ্টম 

সদ একান্তই প্রক্ষিপ্র এবং কৃত্রিম; সপ্ুম সর্গে শুধু একটি ঘটনার বর্ণন। 
আছে। অন্তান্ঠ সর্গেও বে সকল দৈবা কার্বকলাপ বণিত হহয়াছে, 

তাধাও উদিশ-শতকী মধ্যবিভ্ত শিক্ষিত বাঙালীর কাছে শুধুই কবি-করনা 

বলিয়া প্রতিভাত ইইয়াছিল। বে ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সধুহুদন 

বিধোহ করিয়াছিলেন, তাহার কাব্যের দেবগন্ধবাদি যে সেই কুসংক্কার- 

প্রস্থত তাহা তিনিও বুবিতেন। একথা কি মধুহ্দনের কাছে অজ্ঞাত 

ছিল যে, হোমারের কাব্যে হেরা (76: যাহা করিতে পারেন 

উনিশ-শতকী রেনের্সা যুগে পার্বতী কৈলাসে তাহা করিলে শুধু হাশ্তকরই 

হয়। অতএব এই দেব-গন্ধর্বাদির অনুপ্রবেশ শুধু কাব্যের অলঙ্করণ 

মাত্র, প্রাণের কথা কিছু নয়। 

-₹” এই সমস্ত অলঙ্করণ এবং প্রক্ষেপ বাদ দিলে এই মহাকাব্যের যাহা থাকে 
তাহা হইল রাবণের বিলাপ, সীতার বিলাপ, মেঘনাদের ক্ষোভ ও প্রমালার 

বিন্ময়কর অভিযান। বিলাপই হ্ইল মুখ্য কথা এবং তাহার কারণও আমরা 

নির্দেশ করিয়াছি এবং দেখাইয়াছি যে ইহাই” মেঘনাদবধ কাব্যের বিশেষত্ব 

ও ও মহন্বা_ কবির হৃদয়ের করুণ ভাবোচ্ছ্াসই রাবণের মধ্যমে সারা কাব্য 

ব্যাপিয়া আছে। এবং অন্য যাহা কিছু বা আছে, তাহাও এই ম্মভেদী 

আর্তনাদে সম্পূর্ণ তলাইয়া গিয়াছে। উচ্ছামই এ কাব্যের প্রাণ, 

আখ্যানবর্ণনা নহে। “এপিক-মাকারের তলে তলে অন্ত্ঃনলিলা হ্ইয়া 
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লিরিকের্ ফন্তআোত বহিয়াছে। লিরিক স্থর কবির সপ্ত আআমরই ক্রন্দনধ্বনি, 
ইহাকে নিবারণ করা কবির পক্ষে অসাধ্য ছিল। নিজ জীবনের যে 
নিক্ষলতা ও নৈরাশ্ত তিনি জাগ্রত চৈতন্ত হইতে দূরে রাখিতে সর্বদা সচেষ্ট 
ছিলেন, তাহারই রুদ্ধ কাতর ক্রন্দনে মহাকাব্যের গীতোচ্ছাসকেও প্রতিহত 
করিয়াছে । যে কামনা সফল হইবার আশা ছিল না, যে আদর্শকে সার! 

প্রাণ দিয়া বরণ করিয়াও জীবনে জয়ী করিতে পারেন নাই, তাহাই তাহার প্রাণের 

নিভৃত কোণে অশ্রুর উৎসরূপে বিরাজ করিতেছিল। রাম-লক্ষ্মণবিভীষণ রূপী 

সমাজই জয়ী হইবে, এ যেন তাহার নিজ জীবনেরই আক্ষেপ তাহাদের 

জয়ী হওয়া উচিত নয়, তবুও হইবে! তাই তাহাদের প্রতি কবির 

আক্রোশের অন্ত নাই। মেঘনাদ বখন মরিবেই তখন তাহাঁকে অন্যায় যুদ্ধে 
হত হইতে হইবে এবং লক্ষ্ণকেই সেই হত্যার কলঙ্ক কলঙ্কিত করিতে না পারিলে 

কবির আত্মা শান্তি পাইবে নাঁ। এই জন্যই মেঘনাদবধ কাব্যে বীররস 

গ্রাধান্ত লাভ করিভে পারে নাই ২৯৯। এইখানে মোহিতলাঁল লিরিকের ফন্তুধারার 

কথ স্বীকার করিয়া ও এই গ্রন্থেই কিন্তু মেঘনাদবধের অমিত্রাক্ষরকে খাঁটি এপি- 
কের অমিত্রাক্ষর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উপরন্থ মোহিতলাল যেন বলিতে 

চাহিতেছেন, করুণ-রস-প্রধান বলিয়াই মেঘনাদ বধ মহাকাব্য হইল নাঁ। তাহ! 

হইলে ত রামায়ণ এবং মহীভারত কোনখানিই মহাকাব্য নয়। কারণ দুইখানিই 

করুণরস-প্রধান। [অবগ্ত রামায়ণ ও মহাভারত পাশ্চাত্য আদশের মহাকাব্য নয়, 

করুণরস প্রধান হইলেই লিরিক হয় না আবার লারক হইলে করুণরস-প্রধান 

হয় না। দ্রটির ম্য্য কোন কার্ধকরণ সম্পক নাই । »ধুন্থরনের মেঘনাঁদবধ 

কাব্য যে প্রধানত লিরিক-ধর্মী, তাহার কারণ তাহার ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছাসকে 
ধারণ করিয়! সার্থক করিতে পারে, এমন কোন এতিহাসিক বা পৌরাণিক চরিত্র 

তিনি খুঁজিয়া পান নাই। তাহার কারণ তাহার কবিমানসের মূল অনুভূতিই 

হুইল ব্যর্থতা ৷ ২ব্যর্থতাবৌধের স্বাভাবিক প্রকাশই হইল, উচ্ছাস, চরিত্র বা 

অখ্যানের মধ্য দিয় বর্ণনা নহে+রেনেস| যুগের যে নব আদশে তিনি অনুপ্রাণিত, 

তাহাকে সার্থক করিতে গিয়া ব্যর্থতা বরণ করিয়াছে এবং যে চরিত্র সমগ্র 

বাঙালীর হৃদয়াবেগকে আপনার উপর কেন্দ্রীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছে, এমন 
কাহারও সন্ধান মধুস্থদনের পক্ষে সে যুগে পওয়া সম্ভব ছিল না। (তাহার সামনে 

একমাত্র পুরুষ বিরাজ করিতেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর ; কিন্ত তিনি অতি 

কাছের মানুষ বলিয়া তাহার সম্যক্ গৌরব মধুস্দনের কাছে এঁতিহাসিক বলিয়া 

বোধ হয় নাই।) তাহার উপর উচ্ছাস সব সময় একমুখী হইতে চাহে। কিন্ত 

চরিত্র স্থ্টি করিতে হইলে তাহার বৈচিত্রের দিকে দৃষ্টি দিতেই হইবে। 
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সধুন্দনের সে ধৈর্য নাই, থাকা সন্ভবও নহে। তাহার অধীর হৃদয় শুধু 

াঁদিয়াই উঠিতে চাহ্য়াছিল। তাই ইহা বলিলে অতুক্তি বা সত্যের অপলাপ করা 

হইবে না যে মধুন্দন বাঙালীর অলিখিত মহাকাঁব্যের মহাকবি। ডাঃ 

নুগীল কুমার দে ঠিকই বলিয়াছেন, “থে শক্তির স্তি ও সংস্কার মক্তির প্রেরণা 

বাংলা সাহিত্যের সং্ীর্ণ খাতে সমৃদ্রগর্জন আনিয়াছিল, নির্জীব পয়ারকে 

সপ্ভীবিত ও পক্ষমুক্ত করিয়া মহাকাব্যের আকাশে ছাড়িরা দিরাছিল, তাহা 

প্রকৃতপক্ষে একটি 11০ আবেগ, প্রাণের ভু্মিনীয় বিদ্রোহের উল্লাস” (নান! 

(নবন্ধ £ বাংলা মহাকাব্য ও মধুসুদন )। 



কথাশেব 
কিন্তু এখনও অনেক কথা না বল! রহিয়া গেল; বিশেষ করিয়া মধুহুদনের 

বিদেশীয় ও দেশীয় সাহিত্য হইতে আক্ষরিক খণের কথা, তাহার অলঙ্কার- 

বিলাস ও বাগর্বধস্তারের কথা । কিন্তু কালিদাস, ভবভূতি বান্মাক; হোমার 
ভাজিল, দান্তে, তান্্সো; মিলটন, শেক্সপীয়র, বায়রণ এৰং আরও অনেকের, 

নিকট হইতে মধুকদ্ন যে ভাষা ও বস্ত ধার কপ্িয়াছেন তাহার আলোচনায় 

আমরা ভাষা বা অলঙ্কার বিষয়ে খণের উপর কোনো তজারই দিই নাই 

কারণ ব্লাজনারায়ণ বন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া যোগীন্দ্রনাথ বন্থ, রাজেন্দ্রনাথ 

দাস, দীননাথ সান্তাল প্রভৃতিরা সে কথা অনেক বলিয়াছেন এবং চেষ্টা 

করিলে ভাজিল ও শেক্সপীয়রের নিকটে মধুস্থদনের এহ জাতীয় খণ আরও 
আবিষ্কার করা যাহতে পারে। কিন্ত আমাদের উদ্দেপ্ত মধুস্দনের ভীবলোক 
বিশ্লেষণ করা এবং প্রমাণ করা যে, যে নূতন ভাবলোক বাঙালার জীবনকে 

ঘিরিয়। গঠিত হইতেছিল মধুস্দন সেই ভাবলোৌকের কেন্রীয় বীজটি কবি- 

মানসে ধারণ কারয়া, লালন ও পোষণ করিয়া তাহার পরিপুণ মহীরহ রূপট 

আমাদের সামনে ডদথাটত করিয়াছেন। এই ভাবলোকের নিমাণে পাশ্চাত্যের 

নব-মানবতাবাদ, যুক্তথাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদ, এঁহিকতা, পৌন্দধপুজা ও গণ- 

তান্ত্রিক জীবনের চেতনা--ভিন্তি রচনা করিরাছে। আমরা এহ ভিত্তির পুষঙ্ছান্তুপুঙ্খ 

1বশ্লেষণ করিয়াছি । এবং হহাও দেখাহয়াছি যে, মধুস্থদন থে ভাবা প্রয়েগ 

করিয়াছেন তাহা তিন্ন অন্ত কোনে প্রকারের ভাব! তাহার পক্ষে ব্যবহার করা 

সম্ভব ছল না। অলঙ্কার-প্রয়োগ খা এজাতীয় অন্তাগ্ত প্রশ্নও আমাদের [বিচাথ 

বিষয়ের অন্তর্গত ত নহেহ বরং আমাদের চোখে এগুলির আলোচনা 

মধুহ্দনের কবিকৃতির আলোচনার তুলনায় একান্ত গোণ। তিলোত্বমাসম্তবের 

আলোচনাতেও আমরা! দেখাহয়া।ছ যে অমিত্রাক্ষর প্রয়োগ একটি মুখ্য থটন। 

হহলেও তিলোত্তমাসম্তবের অগ্তরের কথা বাংল। কাব্যধারার আলোচনায় 

প্রধানতর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। তাহা ছাড়া অলঙ্কার-প্রয়োগে 

মধুস্দনের প্রচুর ক্রাট, দুরান্বয় (78809515 ), অনন্বয় (80950101022 ), 

অল্নকথায় ভাবপ্রকাশে অক্ষমতা, নামধাতুর অতিপ্রয়োগ-_ ইত্যাদি আলোচনা 
আমাদের বিচারের গণ্ভীর বাহিরে কেননা এগুলি আঙ্গিকের প্রশ্ব আর 

আমাদের বিষয় হইল ভাববস্ত। বদিও ভাববস্ত ও আঙ্গিকের সম্পর্ক অচ্ছেগ্ধ তবু 

আঙ্গিকের প্রশ্ন লইয়৷ পৃথগ.ভাবে দীর্ঘ আলোচনা বাঞ্চনীয়। 
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তবে কথাশেষে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না বে সেকালের কল্লোল- 

যুগের বিদ্রোহী এফালের পরম বৈষ্ণব, রবীন্দ্রনাথের স্থান গ্রহণে উদগ্রীব 

শ্রবুদ্দদেব বস্তু মহাঁশয় যে আবিষ্ষীর করিয়াছেন সে, মধুস্দন বাংলা! জানিতে 
না ২২? তাহা বাংলা! ভাষার 'তিহা ও এতিহাসিক বিবর্তনের কথা যাহারা 
একেবারে ভুলিয়াছে তাহারাই বলিতে পারে। বুদ্ধাদেব বাবু প্রথমত মধুস্থদনকে 
আক্রমণ করিয়াছেন কাব্যের বিষয়বস্তু লইয়া! এবং যে ছুটি অর্ধাচীন সমালোচনা 
(গ্রথম বর্ষ ভারতীতে এবং “আলোচনা নামক গ্রন্তে) রবীন্দ্রনাথ নিজেই 
প্রত্যাহার করিয়াছিলেন এবং সেই মর্মে মন্তব্যও করিয়াছিলেন যোগীন্দ্রনাথ 

বন্থ মহাশয়ের ১২৯৯ সালের নবাভারত পত্রে সমালোচনার উত্তরে, সেই 

দুটি প্রাবন্ধকেই বুদ্ধদেব বন্থু মহাশয় রবীন্দ্রনাথের আসল বক্তব্য বলিয়া মনে 

করিয়া, পরবর্তীকালে সাহিত্যস্থ্টি প্রবন্ধে ২২১ রবীন্দ্রনাথের গভীরতর বক্তব্যকে 

কবির মনের কথা নয় বলিয়া উড়াইয়! দিয়াছেন ; অর্থাৎ তিনি রবীন্দ্রনাথকেও 

মিথ্াবাদী বলিয়াছেন। এই কথার জবাব আমরা পূর্ন পুর্ব পরিচ্ছেদে 

অবচ্ছেদাবচ্ছেদে দিয়াছি কিন্তু মধুস্থদন বাংলা জানিতেন না এই ব্লকম 

প্রগল-্ভ উক্তির উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়াও আমর] নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি 

করিতে পারি। 

মধুন্সদনের স্মকালীন ইংরাজী-নবীশ ও সংস্কৃতজ্ঞ হই জাতীয় পণ্ডিতেরাই 
বি্যোতৎসাহিনী সভার অধিবেশন ডাকিয়া তাহাকে যে সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন 

সে কি মধুস্দন বাংলা জানিতেন না বলিয়া? রাজন।রারায়ণ বন্থ, ঈশ্বরচন্্ 
বিগ্যাসাগর, রাজেক্সলাল মিত্র, ্বারকানাথ বি্াভূষণ, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র 

চট্টোপাধ্যায়-_ইহাদের কেহই বৌধ হয় বাংলা ভাষ। ভালে করিয়া জানিতেন 
না কারণ জাঁনিলে বুদ্ধদেব বস্থু মহাশয়ের মতান্ুসারে তাহার! কখনই মধুস্দনকে 
অনন্যসাধারণ কবি বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তবু বিগ্যাসাগরই বাংলা 

গগ্ের জনক আর বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্তহই বাংলা লিখিতে জানিতেন এবং 

বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজী-জ্ঞান নিতান্ত কম না! থাকিলেও মাতৃভাষাকে তিনি বুদ্ধদেব 
বাবুর মত ইংরাজী 1010 এর বাহন করেন নাই । বুদ্ধদেব বাবু কি ইহা! জানেন 

যে মধুস্থদনের জীবন্বশীতেই মেঘনাদবধ কাব্যের বহু সংস্করণ হইয়াছিল? এক 

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলা দেশে এ গৌরব আর কাহারও প্রাপা নয়। বনু 

মহাশয় ইহাও কি ভাবিয়। দেখিয়াছেন যে মেঘনাঁদবধ কাবোর কত বিচ্ছিন্ন 

পংক্তি এবং কত স্তবক পর্যন্ত, শুধু শিক্ষিত বাঙালীর নয়, অশিক্ষিত বাঙালীরও 

টদনান্দন জীবনে ভাব প্রকাশের বাহন হইয়! উঠিয়াছে ? বথা £_ 

(১) কি পাপে হারান্থ আমি তোমা হেন ধনে 
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(২) নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা৷ রে দূত 
(৩) কিন্ত একে একে শুকাইছে ফুল এবে নিবিছে দেউটি 

(৪) রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী 

আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাবৰে 
(৫) কোন গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে 

(৬) মজালে রাক্ষনকুলে মজিলে আপনি 

(৭) যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে কাঙালী 

তাহা ছাড়! সংস্কতের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ যে কত উজ্জ্বল 

হইয়! উঠিরাছিল তাহা কি বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের আবিভাবের পরেও যক্তি 
দিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে? সংস্কতের ধনে ধনী বাংলাভাষার, পরে অবশ্ঠ, 

প্রয়োজন হইয়াছে কথ্য ভাষার আরও কাছাকাছি আসিবার কিন্তু সেই 

প্রত্যাব্তন কি সম্ভব হইত ভারতচন্দ্রের ভাষার উপর নিভর করিয়া? আর 

অনেকে যে মধুস্দনের বিরুদ্ধে কৃত্রিমতার অভিযোগ আনেন তাহারা কি কখনও 

ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে 91175 কি 71100]. কি ৬1:51] কখনও কথ্য কি 

চলিত ভাষায় তাহাদের মহাকাব্য রচনা! করেন নাই; তাহার কারণ মহাকাব্য 

আটপৌরে জীবনের কাব্য নয় । 9121০509916 এর পরেও যদি ?$1100কে এ 

দুরূহ ভাঁষা প্রয়োগ করিতে হইয়। থাকে তাহা হইলে যে শধুস্ছদন পথিকৃৎ তাহ।র 
পক্ষে কতব্য কি দুঃসাধ্য ছিল তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয় । ভাথা ত 

কোন ভূঁইফোড় সামগ্রা নর়। তাহারও বিবর্তন আছে। ঘে মধুদন 
প্রহ্নন লিখিরাছেন 1তাঁনই মহাকীব্য লিখিয়াছেন ইহা মনে রাখিলে অংনক 

অহেতুক ভুল বোঝাবুঝি নিরসন হইতে পারে । এ কথা ঠিক বে মধুসুদন 
বছ ক্ষেত্রেই এমন হুরুহ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন যাহার সরলতর রূপ নির্মাণ 

করা বা খুঁজয়া বাহির কর! বাইত । কিন্তু সরুলতর বাংলা বলিতে যাহা ছিল 
তাহা! ত হুতোমে দেখা গিয়াছে। আজিকার কথ্যভাঘার প্রাণশক্তি ও সম্পদ 

সেকালের বাংলায় যে ছিল না তাহা দীনবন্ধুর সার্কতম নাটক নীলদপণের 

পাত্রপাত্রীদের কথোপকথনেই পরিশ্ষট। আজিকার এশ্বর্যময় বাংলার পিছনে 
মধুস্দনের দান কতখানি তাহা আমার ভুলিয়! যাই; কিন্তু মধুস্থদন বুঝিয়াছিলেন 

বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ কি £ 

নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে 

ভিখারি তৃমি হে আজি, কহ ধনপতি? 

বাংলাভাষার ভিক্ষাবৃত্তি আজ ঘুচিয়াছে কিন্ত বুদ্ধদেব বাবুর এখনও বাংলা 

ভাষাকে সাঁবালিক1 মনে করিতে পারেন না--“বীরাঙ্গনারা” অমন করিয়া! মনের 
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কথা বলিবার পরেও নয়। বুদ্ধদেব বাবুদের অবশ্য আসল উদেস্থয মধুস্থদনের 
ভাষাকেই শুধু আক্রমণ কর! নয়, তাহার কবিত্বকেও সম্পূর্ণ অন্বীকার করা ।* 
যে পরিচয়টুকু মধুস্থদন বাঙালীর কাছে সাহার একমাত্র কাম্য পরিচয় বলিয়া 
সবিনয়ে সমাধিফলকে উৎকীর্ণ করিতে বলিয়ারছলেন সেই পরিচয় বস্তু মহাশরেরা 
গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। ভাবিয়া দেখিন্তে বলি ই কয ছঞ্জের নিরাঁভিরণ 
ভাষার তীক্ষ বেদনাময় আম্মনিবদনকে । মেঘনাদবধ কাঁবোর সমস্ত হাঁহাকারের 

শেষে অনির্বচনীয় বিষাঁদে কবি ইহাই শুধু বলিতেছেন--আমি আর কিছু করিতে 
চাহি নাই, আমি আর কিছুই নই-_আমি শুধু কবি। বাঁঙালী সেই ঘুগে আর 
কিছুই জীবনে অর্জন করিতে পারিল না বটে কিন্ত আপনার অন্তরবেদন' 
দেশবাসীকে জানাইয়া গেল। কৰি হইবার এই বেদনাট্ুকৃকে বেন বাঙালা 
অস্বীকার না করে ঃ 

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম বদি তব 

বঙ্গে ঠিগ্ ক্ষণকাল ! এ সমাধি স্থলে 

( জননীর কোলে শিশু লয়ে বেমঠি 

বিরাম ) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত 

দত্তকুলোপ্ভব কবি শ্রামধুন্সদন 

যশোরে সাগরঘাড়ী কবতক্ষ তীরে 
জন্মভূমি জন্মদাতা দত্ত মহামতি 

রাজনারায়ণ নামে, জননা জাহ্নবী ! 

* এই সম্পর্কে বর্তমান লেখকের দীর্ঘ আলোচনা শনিবারের চিঠির ১৩৩৩ 

সনের কাতিক সংখ্যায় প্রাগ্ুব্য। 
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অবশ্ত একথাও মনে রাখিতে হইবে যে মিউটিনির 



১২ 

৭২ 

৭৩ 

৭৪ 

৭৫ 

শ৬ 

৭৭ 

থ্৮ 

৭৯ 

৮১ 

৮২ 

৮৪ 

৮৫ 

যুগন্ধর মধুন্থধন 

পরে স্তর সৈয়দ আহমদ প্রভৃতির চেষ্টায় ইংরাজ 

বুঝিতে পারিল যে এই ভেদবুদ্ধিকে উষ্কানি দিলেই 
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[0110111161--0015, 1831 (২য় সংখ্য। ) 

র1. ত. ব. স._-১১৩ 

স. সে. ক. ৩য় সং--ংয় খণ্ড পৃশ্৮১৯২-৯৩ 

ব্রা, ত. ব. স পৃ--১৯৬ 

এ রা ২১৩ 

স. সে. ক. পৃ ২২৬, ২২৮ 

বিশ্বভারতী পত্রিকাঁকান্তিক পৌষ ১৩৬২, বাংলার নব 

জাগরণে বিদ্বংসভার দান নামীয় প্রবন্ধ 

রাত বস পৃ ১০১০৮ 

এ 

এ পু ১৫৬১ ১৫৭ 

1311291] 179119111-06 19৯ 1843. বিনয় ঘোষ 

তাহার “বাংলার নবজাগরণে বিদ্বংসভার দান" নামীয় 

( বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬২ ) প্রবন্ধে উদ্ধার 

করিয়াছেন । 

এই জাতীয় আরও সভার নাম করা যাইতে পারে? 

ইহাদের কিছু কিছু আবার ইঙ্গবঙ্গীয় যেমন এগ্রি- 
কালচারাল সোসাইটি । অন্তান্ত সভা?--73905006 

5০০16৮5, কোন্নগর হিতৈষিণী সভা, কৃষ্ণমোহনের 

ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব, 76108] 5০০81 
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এই প্রথম। এবং প্রবামী ১৩৬২ সনের কারক, 
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স. সে. ক. ২য় খণ্ড পৃ--১৩৫-১৩৬ 

রা. ত.ব. স পৃ-৯৯ 

বেন্টিঙ্কের এই নীতির পিছনেও ছিল ব্যয় সন্করেচের 

অর্থনৈতিক তাগিদ। তাহার আগমনের পূর্বে গড় 
পড়ত! বাধিক ঘাটতির পরিমাণ দাড়াইতেছিল ৩০লক্ষ 

পাউও। এই জন্তই নিম্নতর পদে ভারতীয়দের 
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বা,সা,গ সুকুমার সেন পৃ-৩০ 

ইস্লামি সাহিত্য সুকুমার সেন। 

রা, ত, বস 2০ 

বা, সা,গ পৃ-৪৩ 

সা, সা, চ- রামমোহন, পৃ--৪৯ “সে সময়ে 
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হইয়াছিল ।” 
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এ প্রবন্ধের ১৬, ২৫, এবং ২৭ পৃষ্ঠা (২য় সং-_ 
সাহিত্য পরিষদে প্রাপ্তব্য ) 
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পৃ--২২৬ 
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981591]] পৃ-€ ১-৫২ 

রা, ত, ব, স, পৃ--৫৫১৫৮। যদিও শিবনাথ শাস্ত্রী 

এখানে রামমোহনের ঘুগকে বর্ণনা করিতেছেন, তথাপি 

হুতোম প্যাচার নকলায় বর্ণনা হইতে মনে হয় পরের 

যুগ সম্পর্কেও ইহা সত্য । 

পৃ-২২১ 

ব্রি. পৃ-৯২ 
পুর্ণিমা পত্রিকা ১২৬৬ €ম সংখ্যা পৃ--৩৪ (ৰঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদে প্রাপ্তব্য) 

এঁ পৃ-৩৫ 



যুগন্ধর মধুহদন ২১৫ 

১১২ক *, »* পুর্বে উল্লিখিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক 

প্রস্তাব । 

১১৩ ... দা এঁ 

১১৪ ৮" ১৮ সোমপ্রকাশ, ৬ই আগষ্ট ১৮৬০ ( ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 

পাধ্যায়ের উদ্ধৃত সা, সা, ৮, মধুক্ছদন গ্রন্থে ) 

১১৫ 1 ৮. বা, সা» ই, ২য় খণ্ড, পৃ-১ 
১১৬-১১৭ রি নগেন্দ্রনাথ সোম, মধুস্বৃতি' নবতম সং পু-৩) ৪ 

১১৭ক .. 2 এই সম্পর্কে [২1011970501 এর বক্তব্য 2 [6 15 0175 

[0911 ০1 10০96615 60 116 05 21006 0119 192,012 

০1966502165 200. 9115119] 05911653800 

(01111215205 156] (1796 (11619 15 9910066101105 

110৮6] 2110 117012 19611119,170116 61791] 6126 

020111215 19152.90163 06 01168 ৮70110, 1615 

৪, 91990159 ০0161151092. 79865 2:12 2165 

0119565, [1755 152.0 115 [1011 26015 6০ 

[ব৪ 00155 0০৫৮, জীবন চরিত পৃ--৮০ 

১১৭খ ,,, 016 1119 2. 52.0 10110. 1 9150 

10 1695 (1219 12110) 020121 1011116 ০0 19110. 16106) 

[69 £15911-101960. 1779.09,--595 00715 800 01010015955 519 

101005]7 09951099171, 11955 1906 05 01191011)5 101 115, 

০1 ] 119৮6 0199.10160. ০1 0111169 17016 1. : ১১116 9110. 0: 

ডড1)515 ৮11602 0৮791152110 1159,5211-00111 1119615 

11915555701] (119 10979 11219 ; 1116 61৪ 2৮৪ 

[09610 51015611 1106 69 569 11121 10110. 0176 11196 

11০ 5092010. 11161556 :_-01110165 ৮/11916 90101165 €111165, 

4১110. 51010059001 [58815 1502 ঠ01510011 11159 ; 

পৃ ১০৯-১১০ জীবনচরিত। 

১১৮-:এই বিষয় লইয়া! বর্তমান লেখকেরই একটি একাস্কিক। ১৯৫৩ নভেম্বর 

সংখ্যা পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 

১১৯--]7৪ ০,521] 01:0.5106 20101161016 105805১ 1201 ০5 109965, 

1255 19101 6০9 15011100265 1115 166111155, 10011117580: 

97626 21012111195 2 256 515070, 



২১৬ যুগন্ধর মধুস্ছদন 

“19০ 1০৮৭ 696 010. 11096 106 ৪6 2156 51517625015 

6106576917160. 01715 06116, (10081) 116 725 1১ 7190016 170100- 

1516) 11209101517 700 $0901161 (110115116 01911 00126” জা 1119 

1170060) 12010210 1115101160. 19% 1056 ৪0 01:50 58110 11০ ০1 1096) 

81100951175 20016 11181101955 6০ 11956 19611 1)159,15110 11. [71171011 

8901665, 11950 90650. ৮1610 210 1)::50101621109 210 60 51606101: 

০1 ৪.9 02111৩11001 1115 1165. 17611 1715 10625761790 19210 5060, 

2170 1 ৮০101706119 19911 5১:60. 01501] 179 6012110. 01290 1119 

10506511151 016901750. 60911% 159190119159 ৮০9১ 11০ 7০010, 1 

017011111909,1106 112.0. 1[991:11116050. 1196 112৮8 08:50. 01 6116 

109111915 0 0011%21801011911517] 01 0110 (8.111111915 ০৫০08১6০১16 14 

৪, 9906 01290) 1090016 13619021016 2 013115612.1) 1215 70216175 159.0 

€150660 ০9] 1715 19106 2 5111 ৮150 72১8 2 01261711)--2, ড9111621)16 

[611,130 81০01001080. 11062. 1628166021৮ 2৮72৮ 26 025 

101901115০৫ 2120901201,  0790517) (1196 192002115 25 11790107 &, 

16160 1991616 [79 ০910 1106 16911১5 015 1052. 019. "৮19 

দ/10120116 €50051191108115 1060975 3112711259 0105 411706151 019 

01 5090] 2110. 169.5 01 159.5091%? 01290 017219.06511599 (1116 106 1১81- 

৮০০1] 111 53:65, 11512 9.011012.]109.551091) 1190 110 11110061706 

01] 1315 18611119117 1119.66515 1112.61317)017181, 176 1911890 1০1 

০0901051811) 01)010211 000151010) 9 2, 10056]. 211 17817001166, [015 

11101191095 526 11096 ০3016650109 01০ 11116 319116 0£ 0017951091 

1059005, 71010906101] 0195 800 1106910172,1156 01659111755 

9110. 56106111615 117 12101) 210৮1) 00) 01115 19০9016 01019 

02.11] 111011156. 0110 11102110112 005 59৮০ 1196 111 11191011170 09 

0:9621791 521059,019109 ৪1101) 2.5 2. 51011 01) 19:1096136165615 01 

1115 116015 515651, 176 0,560. 212,৮53 60 691] 1176 002,0175 ০010 

19.01061 012 2১ 17391090106 (1727 ০০ 910 “11116512566, 01020009050) 

0115510096156610” 2221, 200. 20 05956 0855 9 9009,060. 16111916 

99 2,777 2015 210 041 5901605, 076 5011691 5১:02190291 1961175 

11 0115 91071] 06 2 1190152 0127156120 01915511720 3 10016 1015 

1101069 110 (1196 01051661, 1 2055 ০5 1010060 10 0116 000. 3% 



বুগন্ধর মধুহ্দন ২১৭ 

61110180111 01111501201 119 5 51191)160. (9 1591158 1715 1069 

০ 175119]1) 00016510100 1060016 112171956, [1190 11666 10651- 

00121752 দা101 12110 11210 115 ছা25 20 112019.9 ৭১00196 705 10209 

০ 90089191181 00911691000091109 3 0110) 001 25176 1 1500 6০ 05 

00062110811 09119020615 52 [1396 0190170. ৪5 0152)011- 

(60. 10 1119 2156 16.” জীবনচরিত পৃ ৬৫৩-৫৪, 

১১৯-_-মধুস্থতি লেখক নগেন মোম মহাশয় রেভারেও কষ্চমোহনের কন্তা 

দেবকীর প্রতি ব্যর্থ অন্ুরাগই মধুন্দনের পিত্প্রস্তাবিত বিবাহে আপত্তির 
কারণ বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন । কিন্ত সোম মহাশয় কোন সুত্রে এই তথ্য 
গ্রহ করিলেন? বনফুল তাহার শ্রীমধুস্থদন নাটকেও এই অসমথিত তথ্য 

লইয়া অনেক ধানাই-পানাই করিয়াছেন। এবং শিশির কুমার ভাছুড়ীও 
তাহার নাটকে এই ঘটনাকে স্থান দিয়াছেন । সোম মহাশয় এবং যোগীন্ত্রনাথ 

বন্থও যে বিশ্বাস করিরাছেন যে মধুস্থদন বিলাত যাইবার সুবিধা হইবে বলিয়া 
খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন তাহারও কোন ভিত্তি নাই। রেঃ কুষ্ণমোহনের লেখা 
(পূ ১২৪, জীবনচরিত) হইতেই বুঝা যায় যে মধু প্রথমে তাহা ভাবিতেন। কিন্তু 

যখন খ্রীষ্টান হইলেন তখন প্রতাক্ষ কারণ এক বিবাহ ছাড়া আর কিছুই ছিল 
ন।। খ্রীষ্টান হইরা তিনি অবশ্য বিলাত যাইবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন, 

পারেন নাই । 

১১৯ ক-_মধুর সহিত 176071665র আনুষ্ঠানিক বিবাহ হয় নাই এবং 
[২1১9০09র সঙ্গেও তাহার আনুষ্ঠানিক বিবাহচ্ছেদ হয় নাই। মাদ্রাজ হইতে 

তিনি ১৮৫৫ লালের ২০শে ডিসেম্বর যে চিঠি গৌরদ:. ক লেখেন তাহাতে 

আছেন 10855 9,119 11151191) 7166 2110. 1011 012110161? আর 

তিনি কলিকাতা যাত্রা করেন ১৮৫৭ সালের জানুয়ারীর শেষে । আর মাদ্রাজ 

যান নাই । (কিছুদিন পরে তিনি স্ত্রী [732119কে কলিকাতা লইয়৷ আসেন । 

তাহা হইলে যাহ কিছু ঘটনা তাহা ঘটিয়াছিল ২০শে ডিসেম্বর, ১৮৫৫ এবং 
(ধরা যাক) ২০শে জানুয়ারী ১৮৫৭র মধ্যেই | এবং মধুত্ষে 7২61)6009.র সঙ্গে 

বাস করিতে করিতেই [6711669কে লইয়া ৪1919 করিয়াছিলেন তাহ] অস্তবত 

সময়ের অন্নতা ও গৌরদাস বসাক মহাশয়কে লিখিত রাজনারায়ণ বন্থ মহাশয়ের 

চিঠির যে অংশটুকু ব্রজেন বাবু সংবাদপত্রে সেকালের কথার তৃতীয় সংস্করণের 
২য় খণ্ডের ৭০২ পৃষ্ঠায় পুনঘুদ্রিত করিয়াছেন তাহ] হইতেই প্রমাণিত হয় £1:৩ 

[19.0195 96012, [19611556, 19 61126 0190171 5101060. 1611 006 1905 

ছ৮10 11011] 116 1160 25 ৮15 106 0015 10155616 2110. 1105 9017 



২১৮ ঘুগন্ধর মধুস্দন 

11157 195০9: ] 091:165190170.50. 161) 509. 2990116 112.0151015 110, 

০. 010. 1106 661] 1116 21156101115 21906 16, 

১২০ *** জীবনচ্রিত পৃ-- ১৮০ 

১২১ ১». পু-১৭৩ 

১২২ ১ পৃ-:৫২৫ 

১২৩ .... ০ বা. সা. ই, সুকুমার সেন-__২য় খণ্ড, ৩য় সং 

পৃ- ১৮৩ 

১২৩ ক """রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিকথাতেও মধুস্দন 

সম্পর্কে নিম্নলিখিত উক্তি আছে £ 71016 11101] 176 5210. 192 1720 

11561 2250 091018159 106206 69 12117 100 25 20 €90০0616 

11162,115 9:£ 21110991115 1165 12911 12101 116 012905116 02616 729 

[109 96126] 1156 91 1৮, 

১২৪ ... মধুস্থৃতি পৃ--৪৭৩ 

১২৫ ** সা" সা" চ, প্রাণির ৭৮ 

১২৬ ... মধুস্থতি পৃ-৫৭ 
১২৭ ০৮৮ ও পৃ-€৬ 

১২৮ ৮৮৮ এ পু-৬৪ 3 এটি মধুহদনের একটি উৎকৃষ্ট ইংরাজী সনেট । 

ইহার গভীরতা! ও বাকৃসংষম অভূতপূর্ব । 
১২৯ ২০১ 5৭ এ পৃ-৬৪) ২য় লনেট 
১৩০ ৯৯, ০০ মধুহ্দন নামীয় গ্রন্ 

১৩১ ১:০১ আী মধুসদন 
১৩২ ২০ ০ মধুস্থৃতি পৃ-:৭০ 

শি 25॥ রি মধুহুদন পৃ--১১ 

হি চি এ ৬ 

১৩৫ ২, রি শেষের কবিতা-_ রবীন্দ্রনাথ 

১৩৬ ২, মা [২0115956910 2110. 1২01119.116101511-10-225 

১৩৬ক .... 08065 1+909র মুখবন্ধে তিনি যে প্রেমাম্পদকে 

তাহার আখ্যান শুনিতে আহ্বান করিয়াছেন সে কি 

রেবেক] নামী মানবী, ন! তাহার মানসী ? 

১৩৭ *** ৮*৮-]4165156015 0: 13210591--7, 0, 109668 

পৃ-_১৯৬ 

১৩৮ ৪৪ চে এ পৃ-*১+৬ 
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১৫২ 
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১৬২ 
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14165156016 01361799113 0, 1046 

পৃ--৪৬৫) বন্কুবিহারী দত্তের 

পৃ--১৯৭ 

রবীন্দ্র-রচনাবলী-- অচলিত সংগ্রহ ২য় খণ্ড...পৃ_-৭৫ 

মধুস্থদন-গ্রন্থাবলী-পরিষদ সং, শমি্া নাটকের 

ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সমালোচনার উদ্ধংতি 
পৃ-_11/০ 

এ পু-॥০ 
এ মেঘনাদবধ কাঁবোর ভূমিকা__পৃ--১০ 

বা. সা. ই. ২য় খণ্ড, পৃ-৭৮ 
জীবন চরিত, পৃ--৩১০-১১ 

ঁ প--৩২৬ 

13955726152 1211918010120 পৃ-৫০-৫১ 

পৃ-৯* [11010155510] ০ 1925 3 171156 010- 

1151160. 111 1896 ] 

এ পৃ-৯২-৯৩ 

2590175105৫ 0091155 0909:56. /[1010- 

5011, 9200911ণ 2010191-- [0 ৪8-54 

00501151115 ৫ £179115 পূ- ২৮৭-৮৯ ) 

পু ২১৬-১৭) 

পৃ-২১৯ 

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য_ধর্থ সর্গ 

৬7715001591 121151151 14105156016-- 1937 

016101) পৃ--২৫৪ 

4১০6 171) ১০ 

0155565, 45111155010 ) 

11:51101)59-]]া]) 2 

101, 0205605 01111500011] 1/19210্য5 

বিবিধার্থ-সংগ্রহে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সমালোচনা-_ 

মধুহ্দনের গ্রন্থীবলীর সাহিত্যপরিষদ, সংস্করণের 

তিলোত্তমাসম্ভবের ভূমিকার ১1/০ পৃষ্ঠায় । 
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11105177190) 15805 11095) 6-13 

রবীন্দ্রনাথ 
[3.0055680 200. 1২.91112,061019111--10 225 
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